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შესავალი და კონტექსტი  

 

წინამდებარე ანგარიშის მიზანია 2017 წლის ივლისიდან სექტემბრის ბოლომდე 

სამთვიან პერიოდში ჩოხატაურის სატყეო უბანზე განხორციელებული ტყის 

ინვენტარიზაციის ძირითადი შედეგების აღწერა. ინვენტარიზაცია ჩატარდა 

„ტყის აღრიცხვის, დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“ 

საქართველოს მთავრობის #179 დადგენილების შესაბამისად. მისი შედეგები 

გამოყენებული უნდა იქნას ჩოხატაურის სატყეო უბნისათვის ტყის მდგრადი 

მართვის გეგმის შემუშავების მიზნით, რომელიც შესაბამისობაში უნდა იყოს 

საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებასთან.  
 

ინვენტარიზაცია განხორციელდა ავსტრიის განვითარების სააგენტოს (ADA) 

მიერ დაფინანსებული „სატყეო სექტორში კანონიერების დაცვა და 

მმართველობის გაუმჯობესების პროგრამის“ (FLEG) ფარგლებში. აღნიშნული 

პროგრამა დაიწყო 2007 წელს და მას მსოფლიო ბანკის მმართველობაში 

არსებული მიზნობრივი ფონდი აფინანსებს; თუმცა, თავიდან მას, ავსტრიის 

განვითარების სააგენტოს მეშვეობით, ავსტრიის ხელისუფლება აფინანსებდა. 

პროგრამას საფუძველი ჩაეყარა მსოფლიო ბანკის, ევროკავშირის, ბუნების 

კონსერვაციის საერთაშორისო კავშირის (IUCN) და ბუნების დაცვის მსოფლიო 

ფონდის (WWF) თანამშრომლობის შედეგად, რომლის მიზანია დახმარება 

აღმოუჩინოს საქართველოს, სომხეთსა და „ევროკავშირის სამეზობლო და 

საპარტნიორო ინსტრუმენტით“ (ENPI) მოცულ სხვა აღმოსავლურ ქვეყენებს 

რეგიონში FLEG-ის გაუჯობესების მიზნით.  

 

პროგრამის საერთო ამოცანაა ხელი შეუწყოს: პროგრამაში მონაწილე ქვეყნების 

სატყეო სექტორში მმართველობისა და მართვის მდგრადი მიდგომების 

დანერგვას; ტყეების დაცვას; რეგიონში არსებული ტყეების კლიმატის 

ცვლილებებთან ადაპტაციას და მათზე კლიმატის ცვლილებების უარყოფითი 

ზემოქმედების შერბილებას; ეკოსისტემებისა და ბიომრავალფეროვნების 

დაცვას; ასევე, ადგილობრივი მოსახლეობისა და ქვეყნის ეკონომიკის საარსებო 

საშუალებებისა და შემოსავლის წყაროების მდგრადობას. 

 

წინამდებარე ანგარიშში წარმოდგენილია ჩოხატაურის სატყეო უბნის 

ინვენტარიზაციის ძირითადი შედეგები. დოკუმენტი შედგება შემდეგი სამი 

თემატური ნაწილისაგან: 

 

- ჩოხატაურის სატყეო უბნის მოკლე დახასიათება; 

- ტყის ინვენტარიზაციის მზადებისა და განხორციელების პროცესების 

აღწერა; 
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- ტყის ინვენტარიზაციის ძირითადი შედეგების აღწერა (სადაც 

წარმოდგენილია პროექტის ფარგლებში შეგროვებული 

ინვენტარიზაციის განზოგადოებულ მონაცემები). 

 

როგორც აღინიშნა, წინამდებარე ანგარიში, კერძოდ კი მასთან დაკავშირებული 

მონაცემთა ბაზა გამოყენებული უნდა იქნას აღნიშნული სატყეო უბნის ტყის 

მდგრადი მართვის გეგმაზე მომუშავე გუნდის მიერ. აღნიშნული არსებითია, 

რადგანაც სატყეო უბნის ზონირებასა და მისი მართვის პრინციპებთან 

დაკავშირებით ყველა გადაწყვეტილება მიღებული უნდა იქნას 

ინვენტარიზაციის პროცესში შეგროვებული მონაცემების საფუძველზე.  

 

1. ჩოხატაურის სატყეო უბნის მოკლე დახასიათება 

 

ჩოხატაურის სატყეო უბანი განლაგებულია გურიის რეგიონში, ჩოხატაურის 

მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში, ქ. თბილისიდან 

დასავლეთით, დაახლოებით 300 კმ-ში. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტს 

ჩრდილოეთით ესაზღვრება სამტრედიისა და ვანის, აღმოსავლეთით - ხულოსა 

და ადიგენის, ხოლო დასავლეთით - ოზურგეთისა და ლანჩხუთის 

მუნიციპალიტეტები (იხ. ქვემოთ მოცემული რუკა).  

 
რუკა 1: ჩოხატაურის სატყეო უბნის ადგილმდებარეობა საქართველოში  
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ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის მიახლოებითი ფართობია 825 

კმ2 (82 509 ჰა). მისი ადმინისტრაციული ცენტრია დაბა ჩოხატაური, რომლის 

მოსახლეობა 2 000 კაცია. მუნიციპალიტეტში შედის 23 ადმინისტრაციული 

ერთეული (რომელთაც ოფიციალურად საკრებულოები ეწოდება), მათ შორის 

ერთი დაბა და 22 ტერიტორიული ერთეული. საერთო ჯამში, 

მუნიციპალიტეტში 60 სოფელი, 9220 კომლი და 24 760 სულია (IUCN, 2012).  

 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტი განლაგებულია გურიის ქედის სამხრეთი 

კალთის ძირას. მისი ტერიტორიის დაახლოებით 60% წარმოდგენილია 

უაღრესად დანაწევრებული მთაგორიანი რელიეფით, სადაც გხვდება მრავალი 

ზეგანი და ხეობა. კლიმატის თვალსაზრისით, მუნიციპალიტეტის ტერიტორია 

ხასიათდება გამოკვეთილი ვერტიკალური ზონალობით. ქვედა ზონაში (500- 

600 მ) ჩამოყალიბებულია ზღვის ნოტიო სუბტროპიკული, შედარებით თბილი 

ჰავა, ხოლო უფრო მაღლა - ზომიერად ნოტიო და შედარებით ცივი ჰავა. ასე 

მაგალითად, დაბლობში ჰაერის საშუალო წლიური ტემპერატურა 

დაახლოებით 12°C-ია (ჩოხატაური), ხოლო მთებში ეცემა დაახლ. 3.4°C-მდე 

(ბახმარო). ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა 1 500-1870 მმ-ს შეადგენს. 

დაბალ ზონაში ხანგრძლივი თოვლის საფარი იშვიათად იცის, ხოლო მთებში 

თოვლის საფარი 5-6 თვის განმავლობაში დევს. 

 

ჩოხატაურის რეგიონის მცენარეული საფარის ვერტიკალური სარტყლიანობა 

ქვემოთ მოცემული ტექსტი აღებულია პროექტისათვის მომზადებული 

თემატური ანგარიშიდან, რომელიც ეხება ჩოხატაურის სატყეო უბნის 

ბიომრავალფეროვნებას. 

ჩოხატაურის ტერიტორიაზე მცენარეულობის გავრცელების კანონზომიერების 

შესწავლის შედეგად მცენარეულობის ვერტიკალური სარტყლიანობის ექვსი 

ტიპი გამოვლინდა (Zazanashvili et al., 2000). აღნიშნული სარტყელები და მათი 

მცენარეული საფარი აღწერილია ქვემოთ:  

Al. შერეული ფართოფოთლოვანი ტყის ქვესარტყელი: 500 - 300 მ  

ეს ქვესარტყელი მოიცავს ზღვისპირა კოლხეთის დაბლობს, მისთვის 

დამახასიათებელია სუბტროპიკული კლიმატის ტყეები. ამ ტიპის ტყეების 

ძირითადი შემქმნელი ხის სახეობებია: წაბლი (Castanea sativa), ჰართვის მუხა 

(Quercus hartwissiana), იმერული მუხა (Quercus imeretina), ლაფანი (Pterocarya 
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pterocapra), რცხილა (Carpinus caucasica), თხმელა (Alnus glutinosa subsp barbata) 

და კავკასიური ხურმა (Diospyros lotus).  

ქვეტყეში უხვად არის წყავი (Laurocerasus officinalis), შქერი (Rhododenron 

ponticum), ჭყორი (Ilex colchica), ბზა (Buxus colchica), აგრეთვე ლიანები - 

კოლხური სურო (Hedera colchica), ეკალღიჭი (Smilax excelsa) და სხვა. 

A2. წაბლნარი ტყის ქვესარტყელი - 500-1000-1200 მ 

მიუხედავად ამ ქვესარტყელის სახელწოდებისა, სუფთა წაბლნარები აქ 

ფაქტიურად არ გვხვდება. უმეტესად წაბლი შერეულია წიფელთან ან 

რცხილასთან, რომლებთან ერთადაც ქმნის წიფლნარ-წაბლნარ ან რცხილნარ-

წიფლნარ-წაბლნარ ტყეებს. ამ სარტყელის ტყეებში ასევე მონაწილეობს 

შემდეგი სახეობები: ჰართვისის მუხა, ცაცხვი (Tilia dasystyla subsp caucasica), 

ლეკა (Acer platanoides), თხმელა, აღმოსავლური წიფელი (Fagus orientalis) და 

სხვა. ქვეტყისათვის ძირითადად დამახასიათებელია: ბზა, წყავი, იმერული 

ხეჭრელი (Rhamnus imeretina), შქერი და კოლხური ჯონჯოლი (Staphylea 

colchica).  

B. წიფლნარი ნოტიო ტყის სარტყელი – 800-1000მ - 1400-1800მ 

წიფლნარი (Fagus orientalis) ტყეების სარტყელი დამახასიათებელია 

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის გორაკბორცვიანი ზონისათვის, ზღვის 

დონიდან 800 მ-დან 1400-1500 მ-მდე სიმაღლეებს შორის. 

ამ სარტყელში ძირითადი ტყეშემქმნელი სახეობებია: წიფელი, წაბლი, მუხა, 

ნეკერჩხალი, რცხილა და თხმელა. ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის 

ტერიტორიაზე ქვესარტყელი გვხვდება ძირითადად მთის კალთებზე. 

ქვეტყეში გავრცელებულია: შქერი, წყავი, ბზა, თხილი და მოცვი. ზღვის 

დონიდან 800 მ-ის ზემოთ გაბატონებულია წიფელი, რომელსაც სიმაღლის 

მატებასთან ერთად ერევა კავკასიური სოჭი (Abies nordmanniana) და 

აღმოსავლური ნაძვი (Picea oreintalis). 1500-1600 მეტრიდან ჭარბობს ნაძვისა და 

სოჭის ტყეები. ტყის სარტყელის ზემოთ განვითარებულია მდელოები და 

ბუჩქნარები. ადგილობრივი მოსახლეობა ამ გაშლილ ჰაბიტატებს სათიბ-

საძოვრებად იყენებს. სოფელ ჩხაკოურის მიდამოებში იზრდება პონტოური 

მუხის (Quercus pontica) კორომები. 

წიფლნარი (Fagus orientalis) თავისი ვერტიკალური საფეხურის ძირითად 

საზღვრებში (1000 -1400 მ) წმინდა კორომებს ქმნის. მის ქვედა საზღვრებში 



7 

 

წიფელთან ერთად გვხვდება: წაბლი (Castanea sativa), რცხილა (Carpinus 

caucasica) და ცაცხვი (Tilia caucasica), ხოლო ზედა საზღვრებში - აღმოსავლური 

ნაძვი (Picea orientalis) და კავკასიური სოჭის (Abies nordmanniana) ერთეული 

ეგზემპლარები.  

C. ნემორალური ნოტიო წიწვოვანი ტყის სარტყელი – 1000-1400მ – 1800-2100მ  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წიწვოვანი ტყის სარტყელი, 

კერძოდ კი კავკასიური სოჭის (Abies nordmanniana), აღმოსავლური ნაძვის 

(Picea orientalis) და კავკასიური ფიჭვის (Pinus kochiana) ქვესარტყელი ზღვის 

დონიდან 1400-1800 მ სიმაღლეებზეა განვითარებული. ცალკეული წიწვიანი 

სახეობების ტყეები, მაგ., სოჭნარი, ნაძვნარი, ნაძვნარ-სოჭნარი, ან წიფლნარ-

სოჭნარი კორომები გვხვდება უფრო დაბალ და უფრო მაღალ სიმაღლეებზეც, 

ზღვის დონიდან 900 მ - 2100 მ ფარგლებში.  

ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წიწვიანი ტყის ქვეტყეში 

იზრდება შემდეგი სახეობები: Vaccinium arctostaphylos, Daphne pontica, 

Rhododendron luteum, Laurocerasus officinalis, Ruscus ponticum, და შემდეგი 

სახეობის გვიმრები: Athyrium filix-femina, Dryopteris filix-mas და Matteuccia 

struthiopteris. ბალახოვნებიდან აქ გავრცელებულია: Viola reichenbachiana, 

Sanicula europaea, Oxalis acetosella, Vicia crocea, Dentaria bulbifera, Polygonatum 

orientale და Carex sylvatica. უფრო მაღლა, კერძოდ კი 1850 მ-ის ზემოთ 

გვხვდება: Calamagrostis arundinacea, Milium schmidtianum, Gentiana schistocalyx, 

Hieracium prenanthoides, Polygonatum verticillatum, Valeriana aliariifolia და სხვა. 

D. სუბალპური ტანბრეცილი ტყისა და მდელოს სარტყელი, 1600-1800მ – 2400-

2700მ 

სუბალპური სარტყლის მცენარეულობა ზღვის დონიდან 1800 მ-დან 2400 მ-

მდე ვრცელდება. სუბალპურ სარტყელში გამოირჩევა: ქვედა ზოლი, 

რომელშიც ტყის სარტყლის ელემენტები ჭარბობს და ზედა ზოლი, ალპური 

სარტყლის ელემენტების სიჭარბით.  

არყნარი ტყე, რომელსაც ქმნის ლიტვინოვის არყი (Betula litwinowii), 

წარმოდგენილია 1800 მ-იდან 2200 მ-მდე ზოლში, ძირითადად ჩრდილოეთის 

ექსპოზიციის ფერდობებზე. ტყის ზედა საზღვარი გადის 2400-2500 მ 

სიმაღლეზე, სადაც გვხვდება დაბალი, 2-3 მეტრამდე სიმაღლის ტანბრეცილი 

არყი და ჭნავი (Sorbus aucupari), ხოლო ქვეტყეში იზრდება დეკა (Rhododendron 
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caucasicum) და სხვა მარადმწვანე ბუჩქნარი. ტყის ზედა საზღვრის ახლოს (2450 

- 2500 მ) მხოლოდ დაბალი, ტანბრეცილი არყის ხეები და დეკა იზრდება. ამ 

ზოლისთვის დამახასიათებელი სახეობებია: Betula litwinowii, B. radeana, B. 

pendula, Sorbus caucasigena, Salix caprea, S. kazbegensis, Rhododendron caucasicum, 

Vaccinium myrtillus, V. uliginosum, V. vitis-idaea, Daphne glomerata, D. mezereum, 

Anemone fasciculata, Polygonatum verticillatum, Swertia iberica, Festuca drymeja, 

Calamagrostis arundinacea, Dolichorrhiza renifolia, D. caucasica, Cicerbita racemosa. 

სუბალპური ტანბრეცილი ხეები და სუბალპური ბუჩქნარები ძირითადად 

მესამეული მეზოფილური დენდროფლორის წარმომადგენლებს მოიცავს. 

აღმოსავლურ წიფელთან (Fagus orientalis) და ლიტვინოვის არყთან (Betula 

litwinowii) ერთად, რომლებიც ძირითადი ტყეშემქმნელი სახეობებია, 

მნიშვნელოვანია კავკასიის, საქართველოს, კოლხეთის და აჭარის ენდემები და 

რელიქტები. კერძოდ, ასეთი სახეობებია: მედვედევის არყი (Betula 

medwedewii), პონტოური მუხა (Quercus pontica), ხეჭრელი (Rhamnus imeretina), 

მოლოზანა (Viburnum orientale), შქერი (Rhododendron ponticum), ჭყორი (Ilex 

colchica), წყავი (Laurocerasus officinalis) და კლდის მოცხარი (Ribes biebersteinii). 

მერქნიანებიდან სუბალპური ტანბრეცილების ფორმირებაში ასევე 

მონაწილეობს: ცირცელი (Sorbus boissieri), გოგოსა (Sorbus subfusca), მაღალმთის 

ნეკერჩხალი (Acer trautvetteri), უფრო იშვიათად მთრთოლავი ვერხვი (Populus 

tremula).  

ბუჩქოვანი ქვეტყე საკმაოდ მეჩხერი, თუმცა სახეობებით მდიდარია. მასში 

მონაწილეობს: ალბოვის მაჯაღვერი (Daphne alboviana), მაჯაღვერი (Daphne 

mezereum), მდგნალი (Salix caprea), ჩვეულებრივი თხილი (Corylus avellana), 

მთის მოცხარი (Ribes alpinus), ცირცელი (Sorbus colchica), ამპურა (Sorbus graeca), 

მაყვალი (Rubus caucasicus), ხემაგვარი მოცვი (Vaccinium arctostaphyllos), მთის 

მოცვი (Vaccinium myrtillus), მოლოზანა (Viburnum orientale), ცხრატყავა 

(Lonicera caucassica), ღვია (Juniperus sabina) და სხვა.  

ბალახოვნებიდან აღსანიშნავია: გუგულის სელი (Polystichum lobatum), ირმის 

ენა (Phyllitis scolopendrium), მედვედევის ისლი (Carex medwedewii), ისლურა 

(Luzula pseudosudetica), ყაზახა (Muscari polyanthum), კესანე (Myosotis amoena), 

ლაშქარა (Symphitum asprtum) და სხვა.  

სუბალპური ტანბრეცილი ტყეების ერთგვარ გაგრძელებას წარმოადგენს 

სუბალპური მდელოები. ბალახეულობის სიმაღლე აქ 1 მ-მდეა. სუბალპური 
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მდელოები ერთმანეთისაგან ფლორისტული შემადგენლობით განსხვავდება. 

კერძოდ, გამოიყოფა მდელოების სამი ძირითადი ჯგუფი: მარცვლოვანი, 

მარცვლოვან-ნაირბალახოვანი და ნაირბალახოვანი სუბალპური მდელოები. 

მარცვლოვანი სუბალპური მდელოების მთავარი შემადგენელი სახეობებია: 

Anthoxanthum odoratum, Deschampsia caespitosa, Lerchenfeldia flexuosa, Trisetum 

flavescens, Phleum alpinum, Agrostis planifolia, A.. tenuis, Poa iberica, P. longifolia, 

და სხვა. მათგან განსაკუთრებით აღსანიშნავია ძიგვა (Nardus stricta), რომელიც 

საძოვრებს ასარევლიანებს. მარცვლოვან მდელოებს ძირითადად სამხრეთის 

მზიანი, მშრალი ფერდობები უჭირავს. 

მარცვლოვან-ნაირ ბალახოვან მდელოებს, ზემოაღნიშნულ სახეობებთან 

ერთად, ქმნის შემდეგი სახეობები: Carum carvi, C. meifolium, Ajuga orientalis, 

Betonica grandiflra, Trifolium ambiguum. მცენარეთა ეს თანასაზოგადოებები 

ძირითადად გვხვდება ტენიან და ჩრდილოეთის ფერდობებზე. 

უფრო ჩვეულებრივია ნაირბალახოვანი მდელოები, რომლებიც მრავალი 

ვარიანტითაა წარმოდგენილი. ქვა-ქვიშიან ფერდობებზე კრაზანას სახეობები 

(Hypericum perforatum, H. polygonifolium, H.pruinatum), ყვავილობისას მკვეთრ 

ასპექტს ქმნის. მათთან ერთად აგრეთვე გვხვდება: Thymus caucasicus, 

Melamphyrum caucasicum, Androsace intermedia, A. albana, Stachys macrantha 

(Betoniсa grandiflora), Scutellaria pontica, Calamintha grandiflora, Verbascum 

alpinum, Scrophularia chrysantha, Aconitum orientale, Potentilla erecta და სხვა. 

E. ალპური ბალახეულობისა და რაყის სარტყელი - 2400 – 2850მ  

ალპური სარტყლის მცენარეულობა ძირითადად წარმოდგენილია დაბალი 

ბუჩქნარებით, სადაც მონაწილეობს დეკა (Rhododendron caucasicum), მოცვი 

(Vaccinium myrtilus, V. uliginosum), მაჯაღვერი (Daphne mezereum) და 

ღვია(Juniperus pygmaea) მონაწილეობით, აგრეთვე ნაირბალახოვანი 

მდელოებითა და ქვანაშალის მცენარეულობით. 

ნაირბალახოვანი მდელოების ძირითადი წარმომადგენლებია: ფრინტა 

(Anemone fasciculata), ბარისპირა (Betonica grandiflora), მზიურა (Inula 

glandulosa), ნიგვზისძირა (Geum speciosum), პონტოური ისლი (Carex pontica) და 

სხვა. გარდამავალ ფორმას გაკორდებებსა და ალპურ მდელოებს შორის ქმნის 

დაბალბალახოვანი ასოციაციები, ე.წ. „ალპური ხალები“ მინუარციას (Minuartia 

oreina), მარწყვაბალახას (Potentilla crantzii), კესანეს (Myosotis alpestris), 
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მარმუჭის (Alchemilla sericea), ბაიას (Ranunculus brachylophus), ალპური მაჩიტას 

(Campanula alpigena), წინწკალას (Gypsophilla tenuifolia) და სხვათა 

მონაწილეობით, როგორიცაა: Heleocharis palustris, Saxifraga sibirica, Swertia 

iberica, Pedicularis crassirostris, Chamaenerion hirsutum, Juncus alpigenus, J. 

bufonius, Sagina saxatilis, Corydalis erdelii, C. emanuelii, Caltha polypetala, 

Cardamine uliginosa და სხვა.  

მაღალბალახოვან და მარცლოვან-ისლიან მდელოებში ძირითადად 

მონაწილეობს: თივაქასრას სახეობები (Poa supina, P. alpina), წბილა (Festuca 

supina) და ისლები: Carex oreophila, C. canescens, C. leporina და სხვა.  

ალპური კლდის და ნაშალ-ღორღიანი ეკოტოპების საარსებო პირობები მეტად 

არახელსაყრელი და მკაცრია. ზოგი სახეობის მცენარე, მაგ., მარწყვაბალახი 

(Potentilla brachipetala), ქოთანა (Silene physocalyx), პაედოროტელა (Paederotella 

pontica), პონტოური მუზარადა (Scutellaria pontica), ფხიჯა (Saxifraga repanda, 

S.pontica), დიყი (Heracleum albovii) იზრდება მხოლოდ კლდეებსა და მათ 

ნაპრალებში. ბუჩქებიდან გვხვდება: კლდის ხეჭრელი (Rhamnus microcarpa), 

წითელი მოცვი (Vaccinium vitis-ideae), ლურჯი მოცვი (Vaccinium uliginosum), 

მაჯაღვერი (Daphne mezereum), კეწერა (Empetrum caucasicum), ქვატეხიას 

სხვადასხვა სახეობები (Saxifraga moschata, S. pontica, S. exerata, S.cartiliginea), 

კლდისვაშლა (Sempervivum globiferum), ქუდუნა (Draba polytricha ) და სხვა.  

 

ჩოხატაურის სატყეო უბანზე ადრე ჩატარებული ტყის ინვენტარიზაციები: 

ჩოხატაურის ტერიტორიაზე ტყის პირველი ინვენტარიზაცია 

განხორციელებული იქნა 1945 წელს, ბახმაროს სატყეოში, რომელმაც 

მოგვიანებით ჩოხატაურის სატყეოც მოიცვა. 1948-1949 წლებში 

ინვენტარიზაციით მოცული იქნა ზემოსურების, შუასურების, ზოტის, 

ჩოხატაურის და მჟავეწყლის სატყეოებიც. 1978 წელს ჩოხატაურის სატყეო 

უბანზე, „ტყეთმოწყობის ინსტრუქციების“ მოთხოვნების საფუძველზე, 

განხორციელებული იქნა ტყეთმოწყობის შემდგომი სამუშაოები.  

 

ჩოხატაურის სატყეო უბანზე ბოლო ინვენტარიზაცია ჩატარდა 1988 წელს და 

იგი განახორციელა სახელმწიფო ორგანიზაციამ „ტყეპროექტი“. 

ამავდროულად, ჩოხატაურის სატყეო უბანი დაიყო ექვს სატყეოდ, რომლებიც 

დღემდე არსებობს. ესენია: ჩოხატაურის, შუასურების, ზემოსურების, 

მჟავეწყლის, ზოტისა და ბახმაროს სატყეოები.  
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2003 წელს საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე გადათვლილი იქნა 

სახელმწიფო ტყის ფონდი. ჩოხატაურის შემთხვევაში სატყეო ფონდის 

ფართობმა შეადგინა 57 244 ჰა, საიდანაც ტყით დაფარული იყო 55 952 ჰა. 

აქედან, 2010 წელში კერძო პირებს ლიცენზიით გადაეცა 7 873 ჰა, საიდანაც 

7 735 ჰა ტყიანი ფართობები იყო. აღნიშნულის გამო, სახელმწიფო ტყის ფონდი 

შემცირდა 49 371 ჰექტრამდე, საიდანაც 48 217 ჰექტარი ტყით დაფარულ 

ტერიტორიად იყო კლასიფიცირებული. 2011 წლის 4 აგვისტოს საქართველოს 

მთავრობამ დაამტკიცა დადგენილება, რომლის საფუძველზეც უწინ სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწები ამოღებული იქნა სახელმწიფო ტყის 

ფონდიდან. ამიტომაც, ამ ფონდის სართო ფართობი შემცირდა 5 329 ჰექტარით, 

ხოლო მასში შემავალი ტყით დაფარული ტერიტორიები - 5 812 ჰექტარით. 

შედეგად, დღეის მდგომარეობით სახელმწიფო ტყის ფონდის ფართობია 

44 042 ჰა, ხოლო ტყით დაფარული ტერიტორიები შეადგენს 42 405 ჰა-ს. 2003 

წელსა და ამჟამად არსებული ტყის ფართობები და მათზე არსებული 

კორომების მახასიათებლები მოყვანილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

 

 

ცხრილი 1: ჩოხატაურის სატყეო უბანი, შედარება 2003-დან 2017 წლამდე აღწერის მონაცემებს შორის   

  

წყლის 

აღწერის 

წელი 

საშუალო ადგილი 
საშუალო 

ზრდა სულ 

ტერიტორ

ია, ჰა 

სულ 

მწიფე და  

უხნესი 

ხეების 

ტერიტორ

ია, ჰა   

ასაკი 
ბონი

ტეტი 

სიმჭიდრ

ოვე 

სულ   
მწიფე და 

მწიფეზე  უხნესი 

სულ 

ათასი 

მ3   

მ3 - 

1 ჰა 

სულ 

ათასი მ3 
მ3 - 1 ჰა 

სულ 

ათას

ი მ3 

მ3 - 1 

ჰა 

სულ 

ჩოხატაურის 

სატყეო 

უბანი   

2003 99 II,7 0.52 7,854 162 5,405 265 106 2.2 48,217 20,344 

2017 73 II,0 0.47 6,350 149 2,012 179 87 2.0 42,405 11,245 

ცვლილება + 

- 
14 -26 +0.7 -0.05 -1,504 -13 -3,393 -86 -9 -0.2 -5,812 -9,099 

 

2003 და 2017 წლებში მწიფე და მწიფეზე უხნეს კორომების მაჩვენებლებს 

შორის მნიშვნელოვანი სხვაობა უშუალო შედეგია ამ 14 წლიან პერიოდში ამ 

კატეგორიის კორომებში განხორციელებული ჭრებისა. აღნიშნულმა, თავის 

მხრივ, გავლენა იქონია სხვა კატეგორიის კორომების ისეთ პარამეტრებზე, 

როგორიცაა ხნოვანება, სიმჭიდროვე და მერქნის მარაგი.  
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2. ტყის ინვენტარიზაციის მომზადება და განხორიცელება  

 

2.1. რუკების მომზადება საველე სამუშაოების დაწყებამდე 

 

საველე სამუშაოების დაწყებამდე ჩოხატაურის მთელი ტერიტორიისათვის, 

GIS-ის მეშვეობით, მომზადდა ძირითადი კარტოგრაფიული მასალა და 

სივრცითი მონაცემები. აღნიშნული სამუშაოები შესრულდა საქართველოს 

ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მოწოდებული 2015-2016 წლების 

ორთოფოტოების საფუძველზე, რომლებზეც ნაჩვენები იყო არსებული ტყის 

ფონდი და რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები. ამ ორთოფოტოების 

მეშვეობით ციფრულ ფორმატში იქნა გადატანილი სატყეოების (6), 

კვარტლების (393), მდინარეების, გზებისა და დასახლებების საზღვრები. 6 

სატყეო დაარსებული იქნა 1988 წელს. რაც შეეხება სატყეო კვარტლებს, მათ 

დაემატა 130 მოსაზღვრე, უწინ სათემო კვარტალი, რის შედეგადაც მათმა 

რაოდენობამ შეადგინა 393 (იხ. ქვემოთ მოცემული ცხრილი).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

393 კვარტალიდან 66 (17%) განლაგებულია გრძელვადიანი იჯარით გაცემული 

ტყის საზღვრებში. გრძელვადიანი იჯარით გაცემული კვარტლები 

მდებარეობს ზემოსურებისა (22-26 და 49-51) და ზოტის (9-12, 24, 25 და 36-83) 

სატყეოებში. 

 

სატყეოებისა და კვარტლების გარდა განისაზღვრა და რუკებზე დატანილი 

იქნა ძირითადი მდინარეებისა და გზების ბუფერული ზონები. დამუშავებული 

მონაცემების საფუძველზე მომზადდა და დაიბეჭდა ინვენტარიზაციის 

განმახორციელებელი გუნდისათვის განკუთვნილი საველე რუკები. 

მომზადებული რუკების მაგალითები მოცემულია ქვემოთ: 

ცხრილი 2: ჩოხატაურის სატყეო უბნის  დაყოფა სატყეოებად და 

კვარტლებად 
 

სატყეო კვარტალი კვარტალი 

სახელმწიფო საკოლმეურნეო  

1. ჩოხატაური 93 1-30 31-93 

2. შუა სურები 69 1-25 26-69 

3. ზემო სურები 85 1-75 76-85 

4. მჟავე წყალი 42 1-29 30-42 

5. ზოტი  83 1-83  

6. ბამარო 21 1-21  

სულ 393 263 130 



13 

 

 

 
ჩოხატაურის სატყეო უბნის კრებსითი რუკა 

 

 
 

ძირითადი მონაცემების დამუშავების შედეგად მონიშნული ტყის 
კვარტლები, მდინარეები და გზები 
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დეტალური რუკა, რომელზეც ნაჩვენები ტყის კვარტლები და უბნები 
 

ინვენტარიზაციის ფარგლებში მომზადებული რუკები მოიცავს შემდეგს: 

 

მთელი ჩოხატაურის სატყეო უბნის სქემატურ რუკებს - მასშტაბი 1:100 000 

(სულ 4 რუკა) 

 

• გაბატონებული ხის სახეობები და ხნოვანების ჯგუფები 

• დაგეგმილი საქმიანობა 

• ხანძარსაშიშროების რუკა 

• სქემატური რუკა 
 

ექვსივე სატყეოს ტერიტორიაზე არსებული კორომების რუკები - მასშტაბი 

1:25 000 (სულ 37 რუკა) 

• გაბატონებული ხის სახეობები და ხნოვანების ჯგუფები (6 რუკა) 

• დაგეგმილი საქმიანობა (6 რუკა) 

• სქემატური რუკა (6 რუკა) 

• მეტყევის რუკა გაბატონებული ხის სახეობებისა და ხნოვანების 

ჯგუფების მიხედვით (19 რუკა) 

ინვენტარიზაციისთვის შემუშავებული GIS სისტემის მეშვეობით, საჭიროების 

შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება მართვის გეგმისთვის მომზადდეს 

თემატური რუკების მთელი რიგი.  
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2.2. ტყის ინვენტარიზაციისთვის გამოყენებული მეთოდოლოგია 

 

ხანგრძლივობა და ლოგისტიკა: ინვენტარიზაციის ფარგლებში 

განხორციელებულმა საველე სამუშაოებმა გასტანა 2017 წლის ივლისიდან 

სექტემბრის ბოლომდე სამთვიანი პერიოდი. საბაზო ბანაკი განთავსებული 

იქნა დ. ჩოხატაურის ცენტრში. იგი დააკომპლექტა საინვენტარიზაციო გუნდის 

ხელმძღვანელმა. თითოეული საინვენტარიზაციო გუნდისთვის დადგინდა, 

თუ რომელი სატყეოს რომელ კვარტალში უნდა ემუშავა და რამდენი ნაკვეთი 

უნდა აღეწერა. სიშორის გამო საინვენტარიზაციო გუნდი გარკვეული 

პერიოდის განმავლობაში საველე ბანაკში ათენებდა ღამეს და მათ სურსათ-

სანოვაგით ეროვნული სატყეო სააგენტოს მეტყევეები ამარაგებდნენ. 

 

საინვენტარიზაციო გუნდის შემადგენლობა: საინვენტარიზაციო გუნდში 

შედიოდა 16 პირი, მათ შორის 10 ადგილობრივი გამოცდილი აღმწერი და 

საქართველოს აგრარული უნივერსიტეტის 6 სტუდენტი. ეს ხალხი დაიყო 8 

ორკაციან გუნდად იმგვარად, რომ სტუდენტები გამოცდილი აღმწერის 

გვერდით მუშაობდნენ. ყველა სამუშაოს ზედამხედველობდა 

ინვენტარიზაციაში გამოცდილი ქართველი ექსპერტი, რომელიც 

საინვენტარიზაციო გუნდის ხელმძღვანელად იყო დანიშნული.  

 

ინვენტარიზაციის ოქმი: ინვენტარიზაცია განხორციელდა „ტყის აღრიცხვის, 

დაგეგმვისა და მონიტორინგის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს 

მთავრობის 2013 წლის ივლისის #179 დადგენილების შესაბამისად. 
მომზადებული იქნა ოქმი, სადაც აღიწერა საინვენტარიზაციო უბნების 

რაოდენობის, ტიპის და ზომის დადგენის პროცესი, ასევე შესაბამისი 

სატაქსაციო ბარათების საფუძველზე დაფიქსირდა კორომისა და სატყეოს 

მასშტაბით გასაზომი ყველა მახასიათებელი. ქვემოთ ჩამოთვლილია, თუ რა 

ტიპის ინფორმაცია შეგროვდა ინვენტარიზაციის პროცესში (დაწვრილებითი 

ინფორმაციისათვის იხ. დანართში წარმოდგენილი საინვენტარიზაციო 

ბარათი).  

 

• უბნის შესახებ დენდროლოგიური მონაცემების შეგროვება, რომელთა 

მეშვეობითაც ტყის კორომები დახასიათდება წარმოშობის, 

სტრუქტურის, დინამიკის, სახეობრივი შემადგენლობის, ხნოვანების, 

გაბატონებული სახეობების, ბონიტეტის კლასის, სიხშირის, მერქნის 

მარაგის, ხარისხისა და სხვათა მიხედვით;  

• სატყეო უბნის მთელი ტერიტორიის მისადგომობის შეფასება; 

• ტყის მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელების არეალების 

დადგენა; 

• იმ უბნების გამოვლენა, სადაც სახეობების ჩანაცვლება მიმდინარეობს; 

• ხანძარსაშიში უბნების გამოვლენა; 
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• რგვებისთვის გამოსადეგი უბნების გამოვლენა; 

• ტყის კორომების ბუნებრივი განახლების შესწავლა და პირუტყვის 

ძოვებით გამოწვეული ზემოქმედების შეფასება;  

• საინვენტარიზაციო ფართობებზე კარგად განვითარებული კორომებისა 

და თესლის შესაგროვებლად გამოსადეგი ხეების ადგილმდებარეობის 

დადგენა; 

• სახელმწიფო ტყის ფონდში ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით გამოყენებული ფართობების დადგენა; 

• ეროზიული ფართობების გამოვლენა და ეროზიის მიზეზების დადგენა; 

• ნიადაგის ტიპებისა და მათი ფიზიკური მახასიათებლების აღწერა; 

• ტყეებში არსებული გზების დატანა რუკაზე და მათი მდგომარეობის 

აღწერა; 

• ნებისმიერი სახის ჭრას დაქვემდებარეული თითოეული კორომის 

მერქნის მარაგისა და სასაქონლო მერქნის %-ის შეფასება; 

• ტყის არამერქნული რესურსების აღწერა და მათი მდგრადი მოპოვების 

შესაძლებლობის დადგენა. 

 

ყველა სატაქსაციო ბარათი ყოველკვირეულად იგზავნებოდა „გეოგრაფიკის“ 

სათაო ოფისში, სადაც შეგროვებული მონაცემები, მათი შემდგომი შეჯამების 

მიზნით, შეჰყავდათ სპეციალურად ტყის ინვენტარიზაციისთვის დაწერილ 

პროგრამულ უზრუნველყოფაში.  

 

გამოყენებული ინსტრუმენტები: საველე სამუშაოების განსახორციელებლად 

გამოყენებული იქნა ჩვეულებრივი საინვენტარიზაციო ხელსაწყოები, 

როგორიცაა: GPS, რომლითაც დადგინდა უბნის ადგილმდებარეობა; 

ულტრაბგერითი ხელსაწყო Vertex IV და ტრანსპონდერი, რომლებითაც 

გაიზომა საინვენტარიზაციო ფართობების რადიუსი; და suunto-ს 

კლინომეტრი, რომლითაც გაიზომა ხის სიმაღლე. საველე სამუშაოების დროს 

მონაცემების შესაგროვებლად გამოყენებული იქნა სტანდარტული სატაქსაციო 

ბარათი (ტყის აღრიცხვის შესახებ #179 დებულების N7 ცხრილი) (იხ. 

დანართი). როგორც აღინიშნა, მონაცემები შეყვანილი იქნა სპეციალურად ტყის 

აღრიცხვისთვის შემუშავებულ პროგრამულ უზრუნველყოფაში, რომლის 

მეშვეობითაც შესაძლებელი გახდა სატყეო უბნის მაჩვენებლების ანალიზი და 

კონკრეტული მახასიათებლების წარმოდგენა როგორც კორომების დონეზე, 

ასევე სატყეო უბნის მასშტაბით.  

 

ინვენტარიზაციით მოცული ნაკვეთების საერთო რაოდენობა: ჩოხატაურის 

სატყეო უბნის თითოეულ სატყეოში აღწერილი სანიმუშო ფართობების 

საერთო რაოდენობა წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

 

 



17 

 

ცხრილი 3: ჩოხატაურის  სატყეო უბანი, აღწერილი უბნების რაოდენობა   

ტყის ბლოკები ჰა უბანი 
მთლიანი 

ფართის % 
უბანი/ჰა 

სანიმუშო 

ფართობი  
დაკვირვება 

ჩოხატაური 11,752 2,462 34% 0.21 80 2,382 

შუა სურები 9,667 1,415 19% 0.15 45 1,370 

ზემო სურები 8,871 1,239 17% 0.14 14 1,225 

მჟავე წყალი 5,897 906 12% 0.15 1 905 

ზოტი 4,545 837 11% 0.18   837 

ბახმარო 1,672 428 6% 0.26 2 426 

სულ 42,404 7,287 100% 0.17 142 7,145 

 

 

ცხრილის მიხედვით, ექვსივე სატყეოში ერთად ინვენტარიზაციით მოცული 

იქნა 7 287 უბანი, რისთვისაც გამოყენებული იქნა საქართველოს 

კანონმდებლობით (მთავრობის #179 დადგენილებით) გათვალისწინებული 

ტაქსაციის ორი მეთოდი - თვალზომური და აზომვითი. ერთ ჰექტარზე 

მოდიოდა საშუალოდ 0.17 სატაქსაციო ფართობი, ხოლო ინვენტარიზაციით 

მოცული ფართობების საერთო რაოდენობის მესამედი ჩოხატაურის სატყეოს 

მიეკუთვნება. 

 

საველე სამუშაოების ხარისხის კონტროლი: ინვენტარიზაციის სამუშაოების 

კონტროლი ხორციელდებოდა ყოველთვიურად, ეროვნული სატყეო 

სააგენტოს გურიის სატყეო სამსახურის პერსონალის მიერ, რომლებიც 

შერჩევით ამოწმებდნენ უბნის შესახებ შეგროვებულ მონაცემებს. 

გამოვლენილი ცდომილებები ტყის აღრიცხვასთან დაკავშირებით 

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებში იყო. გამოვლენილი 

შეცდომები სათანადოდ იქნა შესწორებული.  

 

3. ინვენტარიზაციის ძირითადი შედეგები  

 

3.1. სატყეო უბნის საერთო ფართობი  

შეფასების მიხედვით, ჩოხატაურის სატყეო უბნის მთლიანი ფართობია 

44 042 ჰა, რომელიც დაყოფილია რამდენიმე კატეგორიის სპეციალური 

დანიშნულების მიწებად და 6 სატყეოდ, როგორც ეს ნაჩვენებია ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილებში.  
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ცხრილი 4: ჩოხატაურის სატყეო უბანი მიწის კატეგორიის ტიპის 

მიხედვით  

მიწის კატეგორია ჰა 

მთლიანი 

ტერიტორიის 
%   

ტყის საფარი 42,404.8 96.3% 

სპეციალური დანიშნულების მიწა 381.8 0.9% 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწა 986.4 2.2% 

სპეციალური დანიშნულების მიწა 170.5 0.4% 

გამოუყენებელი მიწა 98.9 0.2% 

სულ 44,042 100% 

 

ცხრილის მიხედვით, სატყეო უბნის მთლიანი ფართობის 96.3%, ანუ 42 404.8 ჰა 

ტყითაა დაფარული, ხოლო მიწათსარგებლობის სხვა ტიპები შეადგენს 3.7%-ს, 

ანუ 1 637 ჰა-ს. ამ უკანასკნელთაგან ყველაზე მნიშვნელოვანია სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწები, რომლებიც სატყეო უბნის საერთო 

ფართობის 2.2%-ს, ანუ დაახლ. 1 000 ჰა-ს შეადგენს.  

 
ცხრილი 5: ჩოხატაურის სატყეო უბნის ტერიტორია 

საატყეოების მიხედვით   

n°  ტყის ბლოკები ჰა მთლიანი ფართის %   

1 ჩოხატაური 11,948 27.1% 

2 შუა სურები 9,801 22.3% 

3 ზემო სურები 9,662 21.9% 

4 მჟავე წყალი 5,992 13.6% 

5 ზოტი 4,798 10.9% 

6 ბახმარო 1,843 4.2% 

სულ 44,042 100% 

 

 

სატყეო უბნის ფართობი სატყეოების მიხედვით იცვლება 1 843 ჰექტარიდან, 

ანუ საერთო ფართობის 4.2%-დან (ბახმარო) 11 948 ჰექტრამდე, ანუ საერთო 

ფართობის 27.1%-მდე (ჩოხატაური). ქვემოთ მოცემულ ცხრილში მოყვანილია 

მონაცემები თითოეულ სატყეოში შემავალი ტყის ფონდის მიწებისა და ტყით 

დაფარული/ დაუფარავი ფართობების შესახებ. ამ ცხრილის მიხედვით, ტყით 

დაუფარავი ტერიტორიები ყველაზე დიდია ზემოსურებისა და ბახმაროს 

სატყეოებში, სადაც ასეთი ფართობების წილი შესაბამისად 8.2%-ისა და 9.3%-

ის ტოლია.  
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ცხრილი 6: ჩოხატაურის  სატყეო უბანი: ტყის საფარის % მთლიან ტერიტორიაზე   

n°  ტყის ბლოკები 

ტყის ფონდი ტყის დაფარული 
ტყისთ 

დაუფარავი   
ჰა ჰა 

მთლიანი 

ტერიტორიის %   

1 ჩოხატაური 11,948 11,752 98.4% 1.6% 

2 შუა სურები 9,801 9,667 98.6% 1.4% 

3 ზემო სურები 9,662 8,871 91.8% 8.2% 

4 მჟავე წყალი 5,992 5,897 98.4% 1.6% 

5 ზოტი 4,798 4,545 94.7% 5.3% 

6 ბახმარო 1,843 1,672 90.7% 9.3% 

სულ 44,042 42,404 96.3% 3.7% 

 

ტყის საფარს მოკლებულ 3.7%-ზე, ანუ 1 637 ჰა ფართობზე წარმოდგენილია 

მიწათსარგებლობის სხვადასხვა კატეგორია, რომელთა შორისაც სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწებს უჭირავს 986 ჰა, ანუ საერთო ფართობის 

60.2%. სპეციალური დანიშნულების მიწებს (მაგ., გზები) და სასოფლო-

სამეურნეო ნაკვეთებს ტყით დაუფარავი მთლიანი ტერიტორიის 10.4% 

უჭირავს. ტყით დაუფარავი საერთო ფართობის 23.3% მოდის პოტენციურად 

ტყით დაფარულ მიწებზე, ანუ ტერიტორიებზე, სადაც, როგორც წესი, ტყის 

განაშენიანებაა შესაძლებელი (მაგ., მდელოები). და ბოლოს, ტყით დაუფარავი 

ტერიტორიის 6% გამოუყენებელ მიწებს უჭირავს (იხ. ქვემოთ მოცემული 

სურათი).  

დიაგრამა  1: ჩოხატაურის სატყეო უბანი : ტყით 

დაუფარავი მიწის კატეგორიის ტიპი  

60.2%
23.3%

10.4%

6.0%

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების მიწა

სპეციალური დანიშნულების მიწა

სპეციალური დანიშნულების მიწა

გამოუყენებელი მიწა
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ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია, თუ როგორაა გადანაწილებული 

მთლიანი, 44 042 ჰა ფართობი მიწათსარგებლობის კატეგორიებისა და 

სატყეოების მიხედვით.  

 

ცხრილი 7: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: მიწის კატეგორია ჰა, სატყეოს მიხედვით   

პოიზიცია მიწის კატეგორია ჩოხატაური 
შუა 

სურები 

ზემო 

სურები 

მჟავე 

წყალი 
ზოტი ბახმარო სულ 

1 ბუნებრივი ტყის საფარი 11,711.1 9,664.8 8,868.5 5,896.9 4,543.0 1,672.4 42,356.7 

2 საძოვარი 45.3 36.8 607.5 42.3 137.1 52.8 921.8 

3 მდელოები 24.0 38.1 117.2 10.6 24.9 105.6 320.4 

4 გზები 47.6 44.8 27.1 14.8 23.2 6.2 163.7 

5 კლდეები და ქანობები 55.8 1.1 17.3 13.8 8.5 2.4 98.9 

6 წყლიანი ტერიტორია 16.0 11.5 20.0 4.0 6.8 3.1 61.4 

7 მეთივეობა   0.8   9.1 49.9   59.8 

8 ხეების პლანტაციები 40.9 2.2 2.5   2.0   47.6 

9 

სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულების ეზოები 4.4       2.4   6.8 

10 სახნავ-სათესი 1.5 0.5 1.1       3.1 

11 ბაღები და ვენახები 1.3           1.3 

სულ ჰა 11,947.9 9,800.6 9,661.2 5,991.5 4,797.8 1,842.5 44,042 

 

თუ არ გავითვალისწინებთ ტყის ბუნებრივ საფარს, ცხრილის მიხედვით, 

საძოვრების ყველაზე დიდი ფართობი მოდის ზემოსურების სატყეოზე (ამ 

კატეგორიის მიწების საერთო ფართობის 60%), სათიბების წილი 

მნიშვნელოვანია ზოტის შემთხვევაში (საერთო ფართობის 80%), ხოლო 

ნარგავების წილი - ჩოხატაურის შემთხვევაში (მთლიანი ფართობის 86%). 

ქვემოთ მოცემულ რუკაზე ნაჩვენებია სატყეო უბანზე არსებული 

მიწათსარგებლობის ძირითადი ტიპები.  
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სატყეო უბანზე წარმოდგენილი მიწათსარგებლობის ძირითადი ტიპები 
 

3.2. სახელმწიფო ტყის ფონდის მიწები, რომლებიც ძირითადად სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულებით გამოიყენება 

 

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში და სურათზე მოცემულია ინფორმაცია 

სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ძირითადად სასოფლო-სამეურნეო 

დანიშნულებით გამოყენებული მიწის ფართობებისა და სატყეოების 

მიხედვით მათი გადანაწილების შესახებ. 

 

ცხრილი 8: ჩოხატაურის  სატყეო უბანი: ტყის საფარის % მთლიან ტერიტორიაზე   

n°  ტყის ბლოკები 

ტყის ფონდი ტყის დაფარული 
ტყისთ 

დაუფარავი   
ჰა ჰა 

მთლიანი 

ტერიტორიის %   

1 ჩოხატაური 11,948 11,752 98.4% 1.6% 

2 შუა სურები 9,801 9,667 98.6% 1.4% 

3 ზემო სურები 9,662 8,871 91.8% 8.2% 

4 მჟავე წყალი 5,992 5,897 98.4% 1.6% 

5 ზოტი 4,798 4,545 94.7% 5.3% 
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6 ბახმარო 1,843 1,672 90.7% 9.3% 

სულ 44,042 42,404 96.3% 3.7% 

 

 

დიაგრამა  2:  ჩოხატაურის სატყეო უბანი: 

სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების მიხედვით

921.8

59.8 6.8 3.1

საძოვარი

მეთივეობა

სასოფლო-სამეურნეო
დანიშნულების ეზოები

სახნავ-სათესი

 
 

ამ ცხრილისა და სურათის მიხედვით, სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

კატეგორიაში შემავალი მიწათსარგებლობის ოთხი ტიპიდან ყველაზე დიდი 

ფართობი უჭირავს საძოვრებს, რომლებიც ამ კატეგორიის მიწების საერთო 

ფართობის 93%-ს (921.8 ჰა) შეადგენს. როგორც აღინიშნა, საძოვრების 

დაახლოებით ორი მესამედი (607 ჰა) განლაგებულია ზემოსურების სატყეოს 

ტერიტორიაზე. ოთხივე კატეგორიის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების 

მიწების საერთო ფართობი დაახლოებით 1 000 ჰექტარია, რაც სატყეო უბნის 

მთლიანი ტერიტორიის 2.3%-ის ტოლია.  

 

3.3. სხვადასხვა განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების კორომები  

 

რაც შეეხება განსაკუთრებული ფუნქციური დანიშნულების კორომებს (#179 

დადგენილების შესაბამისად), ტყის საფარის არსებობის, მახასიათებლებისა და 

მდგომარეობის გათვალისწინებით, აღრიცხული იქნა შემდეგი ექვსი 

კატეგორია:  
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1. დასახლებული ტერიტორიების შემოგარენში არსებული ტყეები  

2. სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში არსებული ტყეები 

3. კულტურული მემკვიდრეობის უბნების შემოგარენში არსებული ტყეები 

4. დაცვითი ფუნქციური დანიშნულების ტყეები  

5. წითელი ნუსხის, დაცული, ენდემური და რელიქტური სახეობების 

შემცველი ტყეები  

6. ფრაგმენტირებული ტყეები 

 

დასახლებული და სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში არსებული 

ტყეები: სატყეო უბნის მიმდებარედ არსებული ძირითადი დასახლებაა დაბა 

ჩოხატაური, რომლის მოსახლეობა დაახლოებით 2 000 კაცია. ამას გარდა, 

სატყეო უბნის ტერიტორიაზე გაბნეულია მცირე დასახლებები (ჩვეულებრივ, 

პატარა სოფლები). ზღვის დონიდან დაახლოებით 1 950 მ სიმაღლეზე 

განლაგებულია კურორტი ბახმარო, რომელიც იმავე სახელწოდების სატყეოს 

საზღვრებშია მოქცეული და სატყეო უბნის საზღვრებში მოქცეული ძირითადი 

სარეკრეაციო ადგილია. მომდევნო ცხრილში მოცემულია სატყეო უბანში 

დასახლებებისა და სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში არსებული 

ტყეების საერთო ფართობის გადანაწილება ხნოვანების კლასებისა და მერქნის 

მარაგის მიხედვით.  

 

 

 

 

ცხრილი 9: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: დასახლებული და სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში არსებული ტყეები 

დამცავი 

ფუნქცია 

სულ 

ჰა/მ3 

მთლიანი 

ტყის 

საფარის 

%   

ახალგა

ზრდა 
% სულ შუახნოვანი 

% 

სულ 

მომწიფარ

ი 

% 

სულ 

მწიფე/ 

უხნესი 

ტყის საფარი 

დასახლებული 

ზონის 

გარშემო 

348.7 0.8% 46.5 13.4% 169.9 48.7% 49.7 14.3% 82.5 

მ3 მოცულობა 

დასახლებული 

ზონის 

გარშემო  

4,784.9 0.1% 284.4 5.9% 2,176.2 45.5% 577 12.1% 1747.3 

  

ტყის საფარი 

რეკრეაციული 

ზონის 

გარშენო  

3,068.3 7.2% 264.8 8.6% 1,871.1 61.0% 337.6 11.0% 594.8 
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მ3 მოცულობა 

რეკრეაციული 

ზონის 

გარშემო  

51,111.5 0.8% 1,592.7 3.1% 31,275.8 61.2% 5,108.1 10.0% 13,134.9 

 

 

ამ ცხრილის მიხედვით, დასახლებული ადგილების შემოგარენში არსებული 

ტყეები შეადგენს საერთო ფართობის მხოლოდ 0.8%-ს, ანუ დაახლოებით 

348 ჰა-ს. ასეთ ტერიტორიებზე წარმოდგენილია ხნოვანების ყველა კლასი, 

თუმცა ტყის საფარის დაახლოებით ნახევარი შუახნოვანია (დათვლილია 

კონკრეტული სახეობების ხნოვანების კლასის განმსაზღვრელი ცხრილების 

მიხედვით). დასახლებული ადგილების შემოგარენში არსებული ტყეების 

მერქნის მარაგი დაახლოებით 4 785 მ3-ს შეადგენს, რაც სატყეო უბნის 

ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგის მხოლოდ 0.1%-ია.  

 

სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში არსებული ტყის საფარის 

ფართობია 3 068 ჰა და მერქნის მარაგი 51 111 მ3, რაც, შესაბამისად, სატყეო 

უბნის მთლიანი ტყის საფარის 7.2%-ს და მერქნის მარაგის 1.1%-ს უტოლდება. 

ამ შემთხვევაშიც გაბატონებულია შუახნოვანი კორომები, რომლებიც 

სარეკრეაციო ტერიტორიების შემოგარენში წარმოდგენილი ტყის საფარის 

61%-ს ქმნის, ხოლო მერქნის მარაგით 62%-ს უტოლდება.  

 

კულტურული მემკვიდრეობის უბნები: სატყეო უბნის საზღვრებსა და მის 

შემოგარენში წარმოდგენილია კულტურული მემკვიდრეობის რამდენიმე 

უბანი. მათ შორისაა:  

 

• გურიის უდაბნოს მონასტერი, რომელიც მოიცავს კლდეზე ნაგებ 

ეკლესიას და მე-19 საუკუნის დარბაზული ტიპის ეკლესიის ნანგრევებს; 

• ერკეთის დედათა მონასტერი, სადაც შემონახულია IX საუკუნის 

ფრესკები;  

• XIX საუკუნის დარბაზული ტიპის ეკლესიის ნანგრევები სოფელ 

შუბანში;  

• მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული ორი ციხესიმაგრე: 

სოფელ ზოტში მდებარე ღომის ციხე ზოტში და ბუკისციხე, რომელსაც 

თამარის ციხესაც ეძახიან.  

• ქართული არქიტექტურული ნიმუში, XVII საუკუნის ციხე-გალავანი 

გორაბეჟოულის ტერიტორიაზე და ერისთავების სასახლე, რომელიც 

XIX საუკუნით თარიღდება.  

 

დამატებითი ინფორმაციისათვის იხილეთ კულტურული მემკვიდრეობის 

უბნების შესახებ მომზადებული თემატური ანგარიში. ქვედა ცხრილში 
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მოცემულია კულტურული მემკვიდრეობის უბნების შემოგარენში არსებული 

ტყეების ფართობი და მათი ხნოვანების კლასი.  

 

ცხრილი 10: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: კულტურული მემკვიდრეობის უბნების შემოგარენში არსებული ტყეები 

ტყის საფარი სულ ჰა 

მთლიანი 

ტყის 

საფარის 
%   

ახალგაზრდა შუახნოვანი სულ% მომწიფარი მწიფე/ უხნესი 

ტყე 

კულტურული 

მემკვიდრეობის 

ადგილების 

გარშემო   

6.3 0.01%   1.5 23.8%   4.8 

 

ცხრილის მიხედვით, განხილული სატყეო უბნის ტერიტორიაზე არსებული 

კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტების მიდამოებში ტყით დაფარულია 

მხოლოდ 6.3 ჰექტარი. ყურადსაღებია, რომ ამ ტყეების მნიშვნელოვანი ნაწილი 

(76%) მწიფე და მწიფეზე უხნესია. სავარაუდოდ, ეს იმაზე მიუთითებს, რომ 

როგორც წარსულში, ასევე ამჟამად აღნიშნული ტერიტორიები დაცულია 

ჭრებისგან.  

 

დაცვითი ფუნქციური დანიშნულების ტყეები: დაცვითი ფუნქციური 

დანიშნულების ტყეებს მიეკუთვნება სუბალპური მდელოების, მდინარეებისა, 

წყაროებისა და გზების ბუფერული ტერიტორიები, ზვავსაშიშროების ზონები 

და სხვა. ქვემო ცხრილში მოცემულია ასეთი ტყეების ფართობი მათი დაცვითი 

ფუნქციისა და ხნოვანების კლასების მიხედვით.  

 

ცხრილი 11: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: ტყის საფარის დაცვითი ფუნქციები და მათი ფართობი ხნოვანების კლასების 

მიხედვით  

დამცავი ფუნქცია 
სულ 

ჰა/მ3 

მთლიანი 

ტყის 

საფარის 
%   

ახალგა

ზრდა 
% სულ 

შუახნოვა

ნი 

% 

სულ 

მომწიფა

რი 

% 

სულ 

მწიფე/უხნეს

ი 

300 მ  სუბალპური 

მდელოებიდან   
1,185.2 2.8% 152.9 12.9% 755.5 63.7% 193.2 16.3% 83.6 

100 მ ბუფერული 

ზონები 

ზვავსაშიში/მეწყერსაში

ში ზონების გარშემო   

44.2 0.1%     44.2 100%       

100 ბუფერული ზონა 

გზების და რკინიგზის 

მიმდებარედ   96 

0.2% 20.4 21.3% 38.9 40.5% 8.1 8.4% 28.6 
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100 ბუფერული ზონა 

მდინარეების და 

ტენიანი ადგილების 

მიმდებარედ    

242.6 0.6% 32.1 13.2% 140.3 57.8% 13 5.4% 57.2 

ტყე სასმელი წყლის 

არსებული სათავე 

ნაგებობების გარშემო   

17.4 0.04% 4.6 26.4%   

  4.7 27.0% 8.1 

სულ 1,585.4 3.7% 210 13.2% 978.9 61.7% 219 13.8% 178 

 

როგორც ეს ცხრილი გვიჩვენებს, სატყეო უბნის საზღვრებში დაცვითი 

ფუნქციური დანიშნულების ტყის საერთო ფართობია 1 585 ჰექტარი, რაც ტყით 

დაფარული მთლიანი ფართობის 3.7%-ს შეადგენს. დაცვითი ფუნქციური 

დანიშნულების ტყის დიდი ნაწილი (ამ კატეგორიის ტყეების საერთო 

ფართობის 75%, ანუ სატყეო უბნის მთლიანი ფართობის 2.8%) განლაგებულია 

ალპური მდელოებიდან დაახლოებით 300 მ-იან ზოლში. 

 

წითელი ნუსხის, ენდემური და რელიქტური სახეობების შემცველი ტყეები: 

ქვედა ცხრილში მოყვანილია სატყეო უბნის ტერიტორიაზე აღრიცხული 

საქართველოს წითელი ნუსხის, რელიქტური და კავკასიის ენდემური 

სახეობები, ამ სახეობებით გაბატონებული კორომების ფართობი და დაცული 

ტყეების საზღვრებში მოქცეული ასეთი კორომების ფართობი.  

 

ცხრილი 12: სახეობების ჩამონათვალი წითელი ნუსხის მიხედვით, რელექტური ან ენდემური სტატუსი და მათი არსებობა 

დაცულ ტყეებში   

საერთო სახელი 
ლათინური 

დასახელება 

ქართული 

წითელი ნუსხა 
რელექტი 

კავკასიუ

რი 

ენდემურ

ი 

სულ ჰა 

ჰა დაცულ 

ტერიტორიე

ბზე 

% დაცულ 

ტყეებში 

კავკასიური ფიჭვი Pinus caucasicus   +   29.0     

ქართული მუხა Quercus iberica   +   4.7 2 43% 

ევროპული მუხა Fraxinus excelsor   +   0.2 0.2 100% 

აღმოსავლური 

წიფელი 
Fagus orientalis   +   

15,780.4     

კავკასიური 

რცხილა 
Carpinus betulis    +   

6,337.7     

მონპელიერ 

ნეკერჩხალი 
Acer ibericum   +   

385.5 385.5 100% 

ტკბილი წაბლი Castanea sativa + +   2,023.1 1,886.7 93% 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
Juglans regia  +     

9.9 9.9 100% 

კავკასიური 

მურყანი 
Alnus glutinosa    +   

9,523.1     

კავკასიური Tilia euchlora   +   160.3 123.3 77% 



27 

 

ცაცხვი 

პონტოური მუხა Quercus pontica +   + 432.0 400.2 93% 

პონტოური 

როდენდრონი 

Rhododendron 
ponticum 

  +   
43.6     

თხაწართხალა 

როდოდენდრონი   

Rhododendron 
maximum 

  +   
708.3     

 სულ 3 10 1 35,437.8 2807.8 8% 

    ტყის %   83.6% 6.6%   

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, სატყეო უბანში იზრდება საქართველოს წითელი 

ნუსხის 3 სახეობა (წაბლი, კაკალი და პონტოური მუხა), 10 რელიქტური 

სახეობა და 1 კავკასიის ენდემური სახეობა (პონტოური მუხა). გაბატონების 

თვალსაზრისით, ამ სახეობებით დაფარული საერთო ფართობია 35 438 

ჰექტარი, რას სატყეო უბნის მთლიანი ტერიტორიის 84%-ს შეადგენს. თუმცა, 

თუ განვიხილავთ დაცული ტყეების საზღვრებში მოქცეულ ფართობს, ეს 

თანაფარდობა სატყეო უბნის საერთო ტერიტორიის 6.6%-მდე შემცირდება და 

მხოლოდ 2 807 ჰექტარს უტოლდება. აღსანიშნავია, რომ ე.წ. დაცული ტყეების 

საზღვრებში ხვდება წითელი ნუსხის, რელიქტური და ენდემური სახეობების 

მხოლოდ 8%. ასე მაგალითად, მიუხედავად რელიქტურობისა, დაცულ 

ტყეებში წარმოდგენილი არაა (გაბატონებული სახეობის სახით მაინც) სამი 

სახეობა, კერძოდ წიფელი, რცხილა და თხმელა (რომელთა გაბატონებით 

კორომების ჯამური ფართობი ტყის საერთო საფარის 75%-ს უტოლდება). 

ქვემო ცხრილში მოცემულია მონაცემები წითელი ნუსხის, რელიქტური და 

ენდემური სახეობების სატყეოების მიხედვით გადანაწილების შესახებ.  

 

 
 

ამ ცხრილის მიხედვით, წითელი ნუსხის, რელიქტური და ენდემური ხის 

სახეობების წილი ტყის მთლიან საფარში იცვლება 38%-იდან (ბახმაროს 

სატყეო) 96.5%-მდე (ჩოხატაურის სატყეო). კავკასიის ენდემური სახეობის 

პონტოური მუხის დაახლოებით 70% მჟავეწყლის სატყეოს ტერიტორიაზე 

აღირიცხა, ხოლო დანარჩენი - ჩოხატაურისა და ბახმაროს სატყეოებში 

(შესაბამისად 23% და 7%).  
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ფრაგმენტირებული ტყეები: ინვენტარიზაციისას აღრიცხული ტყიდან 

დაახლოებით 270 ჰა, ანუ სატყეო უბნის საერთო ტერიტორიის 0.6% 

ფრაგმენტირებულად ჩაითვალა. ტყის ეს ფართობი მთლიანად ჩოხატაურის 

სატყეოშია მოქცეული.  

 

3.4. ტყიანი ფართობების მისადგომობა და არსებული გზების მდგომარეობა  

 

ტყის უბანი ადვილად მისადგომად ითვლება, თუ იგი ტყის მთავარი გზიდან 

0.5 კმ-ზე მეტით არაა დაშორებული. ძნელად მისადგომად ითვლება უბნები, 

რომლებიც მთავარი გზიდან 0.6-1.0 კმ-ითაა დაცილებული. გზიდან 1.1 კმ-ზე 

მეტი მანძილით დაშორებული ტყის უბნები კი ძნელად მისადგომად ან 

მიუდგომლად განიხილება. ქვემოთ მოცემულ ცხრილში და სურათებზე 

წარმოდგენილია ინფორმაცია სატყეო უბნის ტერიტორიის მისადგომობის 

შესახებ.  

 

 

 

ცხრილი 14: ჩოხატაურის სატყეო უბანი მისადგომობა 

ტყის 

ბლოკი 
ხელმისაწვდომობა 

% 

სულ 

ძნელად 

მისადგომი 
% სულ მიუდგომელი % სულ სულ 

ჩოხატაური 7,401 63% 2,459 21% 1,892 16% 11,752 

შუა სურები 5,046 52% 2,635 27% 1,985 21% 9,667 

ზემო 

სურები 
4,702 53% 

1,772 20% 2,397 27% 8,871 

მჟავე წყალი 3,429 58% 1,392 24% 1,075 18% 5,897 

ზოტი 3,608 79% 698 15% 239 5% 4,545 

ბახმარო 1,544 92% 58 3% 70 4% 1,672 

სულ 25,732 61% 9,015 21% 7,658 18% 42,405 
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დიაგრამა 3: ჩოხატაურის სატყეო 

უბანი მისადგომობა

61%
21%

18%

მისადგომი

ძნელად მისადგომი

მიუდგომელი

 
 

როგორც ცხრილი და სურათები გვიჩვენებს, სატყეო უბნის ტერიტორიის 61% 

ადვილად მისადგომად ითვლება, 21% - რთულად მისადგომად, ხოლო 18%, 

რომელიც ძირითადად ციცაბო ფერდობებსა და ხეობების ძირს მოიცავს, 

მიუდგომლად განიხილება. სატყეოების მიხედვით მისადგომობა იცვლება 

73%-იდან (ზემოსურები) 95%-ის (ბახმარო) ფარგლებში. გზებსა და ბილიკებს 

სატყეო უბანში 163.7 ჰა-ს ექვივალენტური ფართობი უჭირავს. ამ ფართობის 

გადანაწილება სატყეოების მიხედვით მოცემულია ქვემო ცხრილში.  

 

ცხრილი 15: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: 

გზები სატყეოების მიხედვით 

ტყის ბლოკი გზები ჰა სულ %   

ჩოხატაური 47.6 29% 

შუა სურები 44.8 27% 

ზემო სურები 27.1 17% 

ზოტი 23.2 14% 

მჟავე წყალი 14.8 9% 

ბახმარო 6.2 4% 

სულ 163.7 100% 

 

 

3.5. ნიადაგების ტიპები, ფიზიკური მახასიათებლები და ნაყოფიერი ფენის სისქე  

 

მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, კერძოდ კი მდინარე სუფსის გასწვრივ 

არსებულ დაბლობ ვაკეზე გავრცელებულია ალუვიური ნიადაგები, ხოლო 

მდინარის ტერასებზე - საშუალო და დიდი სისქის ეწერი ნიადაგები; გორაკ-

ბორცვიან ზონაში კი განვითარებულია წითელმიწა და ყვითელმიწა 

ნიადაგები. დაბალი და საშუალო სიმაღლის მთები ხასიათდება ტყის ყომრალი 

ნიადაგით, ხოლო ტყის სარტყლის ზემოთ, მაღალმთიანეთი - ტორფიანი და 

მთის მდელოს, ძირითადად ძლიერ ხირხატიანი ნიადაგებით (დაწვრილებითი 
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ინფორმაცია მოცემულია ჩოხატაურის რეგიონში გავრცელებული ნიადაგების 

შესახებ მომზადებულ თემატურ ანგარიშში). ქვემო ცხრილში მოცემულია ტყის 

საფარის განაწილება ნიადაგის ტიპების, კერძოდ კი ისეთი მახასიათებლების 

მიხედვით, როგორიცაა ნიადაგის ტენიანობა და სიღრმე.  

ცხრილი 16: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: ნიადაგის გავრცელება სიღრმის კატეგორიებში   

ნიადაგის 

ტენიანობის 

ხარისხი 

ნიადაგის სიღრმის კატეგორიები HA 
სულ 

%   ხრეში 30სმ-ზე თხელი საშუალო 31-50სმ სიღრმე 50სმ+ სულ 

ძალიან 

მშრალი 
A0   B0   C0   D0   0 

  

მშრალი A1   B1 20.2 C1 293.2 D1   313.4 1% 

ტენიანი A2 18.6 B2 965.4 C2 9731.6 D2 6.1 
10,721.

7 25% 

ნესტიანი A3   B3 1968.2 C3 21779.3 D3 28.2 
23,775.

7 56% 

სველი A4   B4 662.6 C4 6920.5 D4 10.9 7,594 18% 

ძალიან სველი A5   B5   C5   D5   0   

სულ ჰა 18.6 3,616.40 38,724.6 45.2 
42,404.

8 100% 

სულ %   0.04% 8.5% 91.3% 0.1% 100%   

 

 

ამ ცხრილის მიხედვით, ტყის საფარის უდიდესი ნაწილი (91.3%) იზრდება 

საშუალო სისქის, 31-50 სმ ნიადაგებზე. ტენიანობის თვალსაზრისით, ტყის 

ნიადაგების 99% წარმოდგენილია ნოტიო, ტენიანი და ჭარბტენიანი 

ნიადაგებით.  

 

3.6. ხეების დარგვისთვის გამოსადეგი ფართობები 

 

როგორც წესი, რგვები შეიძლება დაიგეგმოს მდელოებზე და ისეთ უბნებზე, 

რომლებიც გაიწმინდა როდოდენდრონის ბუჩქნარისგან. მდელოების 

შემთხვევაში რგვები შეიძლება განხორციელდეს 320 ჰა-ზე, ხოლო 

როდოდენდრონის უხვი საფარით დაფარული, 25°-ზე ნაკლები დახრილობის 

ფერდობების შემთხვევაში ნარგავები შეიძლება გაშენდეს 1 109 ჰა-ზე. საერთო 

ჯამში, რგვებისთვის „სავარაუდოდ“ გამოსადეგი მთლიანი ფართობია 1 429 ჰა, 

ანუ სატყეო უბნის მთლიანი ფართობის 3%.  

3.7. ტყის მავნებლებისა და დაავადებების გავრცელების არეალები 
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პროექტის ფარგლებში განხორციელებული ინვენტარიზაციისა და 

დამატებითი პათოგენური კვლევების შედეგების მიხედვით, სატყეო უბნის 

საერთო მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია ფართობებისა და სახეობების 

უდიდესი ნაწილის შემთხვევაში. თუმცა, წაბლის კორომებით დაფარულ 

დაახლოებით 2 000 ჰა-ზე დაფიქსირდა წაბლის კიბოთი (Endothia parasitica) 

დაავადების ნიშნები, რაც განსაკუთრებულ ყურადღებას საჭიროებს (შეფასების 

მიხედვით, კიბოთი დაავადების ნიშნები აღინიშნება კორომების დაახლოებით 

ნახევარში). რა თქმა უნდა, კორომებში მრავლადაა ზეხმელი ხეები, რომლებიც 

მოცილებული უნდა იქნას სანიტარული ჭრებით. უნდა აღინიშნოს, რომ 

წაბლის კორომები კიბოთი დაავადებულია მიმდებარე ტერიტორიებზეც, რაც 

დღეისათვის ამ სახეობასთან დაკავშირებული მნიშვნელოვანი პრობლემაა. 

ამას გარდა, ნაძვის ზოგიერთ კორომს ეტყობა წარსულში ლაფნიჭამიას 

გავრცელების კვალი, რის გამოც ამ კორომებში მრავლადაა ზეხმელი და 

წაქცეული ხეები.  

3.8. ეგზოტიკური სახეობების გავრცელების ადგილები  

 

ჩოხატაურის სატყეო უბანი მოიცავს 30.8 ჰა ტყეს, სადაც გაბატონებულია 

ეგზოტიკური სახეობები. შესაბამისი ინფორმაცია სატყეოების მიხედვით 

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ ცხრილში.  

 

სატყეო 

ცხრილი 17:ეგზოტიკური სახეობები ჰა-ზე   

ცრუაკაცია 

ტუნგის 

ხე სამოთხის ხე ლიბანური კედარი 

სულ 

ჰა 

ჩოხატაური   17.4   7.5 24.9 

შუა სურები 5.4       5.4 

ზემო სურები         0 

მჟავე წყალი     0.5   0.5 

ზოტი         0 

ბახმარო         0 

სულ ჰა 5.4 17.4 0.5 7.5 30.8 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ეგზოტიკური სახეობებით დაფარული საერთო 

ფართობის 81% ხვდება ჩოხატაურის სატყეოს საზღვრებში, სადაც მოქცეულია 

ტუნგისა და ლიბანის კედრის ყველა კორომი. მას მოჰყვება შუასურების 

სატყეო, რომლის საზღვრებშიც ექცევა ცრუაკაციით დაფარული ყველა 

ნაკვეთი და მჟავეწყლის სატყეო, რომლის საზღვრებშიც ექცევა ხემყრალის 

ყველა კორომი. ამ სახეობების/ ეგზემპლარების ნაწილი (კერძოდ კი ცრუაკაცია 

და ხემყრალი) ტყეებში წარმოიშვა ბაღებიდან და სოფლებიდან შემთხვევით 

მოხვედრილი თესლით. ტუნგის ხეები, სავარაუდოდ, ზეთის მიღების მიზნით 
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დაირგო (თუმცა, ამ სახეობით დაფარული 17.4 ჰა დიდ კორომებად კი არა, 

არამედ მცირე ჯგუფების ან ცალკეული ინდივიდების სახითაა 

წარმოდგენილი). ტყის მართვის გეგმაში გათვალისწინებული უნდა იქნას 

აღნიშნული სახეობების გავრცელების საკითხი (კერძოდ კი ხემყრალისა და 

ცრუაკაციის გავრცელება, რადგანაც ორთავე მათგანი ინვაზიურ სახეობად 

ითვლება).  

 

3.9. ხანძარსაშიში უბნები 

ტყის კორომების ხანძარსაშიშროების მიხედვით კლასიფიკაციისათვის 

საქართველოში ჩვეულებრივ გამოიყენება ქვემოთ მოცემული საშიშროების 

კლასები.  

 

ცხრილი18: ხანძარსაშიშროების კლასები 

კლასი  ადგილის ტიპები/სახეობები 

I 
ფიჭვნარი, ახალგაზრდა წიწვოვანების ადგილი,წიწვოვანი ბუჩქები მარცხენა 

ფერდობებზე;   

II 
მუხა,  რცხილა, წაბლი, აკაცია, აღმოსავლური რცხილა, გაუვალი ბუჩქები 

სამხრეთ ფერდობებზე  

III 
 I და II  კლასის ტერიტორიები ჩრდილოეთ ფერდობებზე და  IV კლასი 

სამხრეთ ფერდობებზე;    

IV 
კავკასიური ნაძვი, კავკასიური სოჭი,  კავკასიური ფიჭვი,  წიფელი და სხვა  

სახეობები ჩრდილოეთ ფერდობებზე;  

V 
მურყანი, ტირიფი, ალვის ხეები, მარადმწვანე ბუჩქები, სანაპირო ტყე და 

ჭაობები    

 

ქვედა ცხრილში მოყვანილია ტყეების ხანძარსაშიშროების კლასები 

სატყეოების მიხედვით. როგორც ეს ცხრილი გვიჩვენებს, სატყეო უბნის დაახლ. 

14% ხანძარსაშიშროების I და II კლასში ხვდება, ხოლო მისი მთლიანი 

ტერიტორიის ხანძარსაშიშროების კლასი საშუალოდ 3.6-ს უტოლდება. 

ხანძარსაშიშროების სიდიდე ძირითადად დამოკიდებულია მცენარეულობის 

ტიპზე და ფერდობების ექსპოზიციაზე. ხანძრის რისკი ყველაზე მაღალია 

სამხრეთის ექსპოზიციის წიწვოვანი კორომების შემთხვევაში.  

 

ცხრილი19: ხანძარსაშიშროების კლასები სატყეოების მიხედვით   

ტყის 

ბლოკი 
I II III IV V სულ 

საშუალო 

კლასი 

ბახმარო   22.5 773.5 868 8.4 1672.4 3.5 
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    % 0 1.3% 46.3% 51.9% 0.5% 100%   

ზემო 

სურები 
  1302.6 3620.1 3112.9 835.6 8871.2 3.4 

    % 0 14.7% 40.8% 35.1% 9.4% 100%   

ზოტი   695.1 1766.1 1659.7 424.2 4545.1 3.4 

    % 0 15.3% 38.9% 36.5% 9.3% 100%   

მჟავეწყალი   1090.3 2165.8 2056 584.8 5896.9 3.4 

    % 0 18.5% 36.7% 34.9% 9.9% 100%   

შუა 

სურები 
  1432.8 2873.4 2940.6 2420.2 9667 3.7 

    % 0 14.8% 29.7% 30.4% 25.0% 100%   

ჩოხატაური 27.5 1407.5 2648.6 2242.5 5426.1 11752.2 4 

    % 0.23% 11.98% 22.54% 19.08% 46.17% 100%   

სულ ტყის 

მასივში 
27.5 5950.8 13847.5 12879.7 9699.3 42404.8 3.6 

 სულ %: 0.06% 14.03% 32.66% 30.37% 22.87% 100%   

 

 

3.10. ეროზიული უბნები  

 

ეროზია დაიკვირვება ზოგიერთ უბანზე, კერძოდ კი 25°-ზე მეტი 

დახრილობის, მცენარეულ საფარს მოკლებულ ფერდობებზე. ეროზიის დონე 

შეიძლება იცვლებოდეს სუსტიდან ძლიერამდე. ძლიერ ეროზირებულ 

უბნებზე ადგილი აქვს ნიადაგის დაკარგვას და მცირე ზომის, ლოკალიზებულ 

მეწყრულ წარმონაქმნებს. ითვლება, რომ ეროზია მხოლოდ ზღვის დონიდან 

მაღალ სიმაღლეებზე მდებარე, ნიადაგის თხელი ფენით დაფარული ციცაბო 

ფერდობებისათვის დამახასიათებელი მოვლენაა.  

 

3.11. ბუნებრივი განახლების პროცესი და პირუტყვის ძოვებით გამოწვეული 

ზემოქმედება  

 

ქვემო ცხრილში მოცემულია ინფორმაცია განახლების დაბალი მაჩვენებლის 

მქონე ისეთი ფართობების შესახებ, რომელებიც დაფარულია 0.5-ზე დაბალი 

სიხშირის კორომებით ან 0.6-ზე ნაკლები სიხშირის როდოდენდრონის 

ბუჩქნარით.  
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საერთო ჯამში, ასეთი ფართობები შეადგენს ტყის მთლიანი ფართობის 

დაახლოებით 17.8%-ს (ანუ 7 547 ჰა-ს). ამ კორომების თითქმის ნახევარი 

შუახნოვანია. მართვის გეგმის თვალსაზრისით მნიშვნელოვანი საკითხია 

როდოდენდრონის კონტროლი, რა პროცესშიც სიფრთხილით უნდა 

დაბალანსდეს ბუნებრივი განახლებისა და ციცაბო ფერდობებიდან 

მცენარეული საფარის მოცილების შედეგად გამოწვეული ეროზიის მართვის 

საკითხები. მდელოებისა და საძოვრების მოსაზღვრე ტყის ფართობებში 

ადგილი აქვს პირუტყვის ძოვებას. ძოვება და გადაქელვა მნიშვნელოვნად 

აფერხებს მცენარეული საფარის განახლების პროცესს. 

 

3.12. ტყის არამერქნული პროდუქტები და მათი მოპოვების შესაძლებლობა 

 

აღწერილი იქნა ტყის ძირითადი სასაქონლო არამერქნული პროდუქტები, 

რომელთა რაოდენობა მოცემულია ქვემო ცხრილში. 

 

 

 

 

 

ცხრილი 21: ტყის ძირითადი არამერქნული პროდუქტები 

სახეობები ჰა 
პროდუქტის 

ტიპი 

საზომი 

ერთეული 
სულ კგ კგ/ჰა 

წაბლი 5,750.5 ხილი კგ 259,430.3 45 

ტყის თხილი 19.6 თხილი კგ 1,262 
64 



35 

 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
7.3 თხილი კგ 129 

18 

ევროპული 

მსხალი 
1.4 ხილი კგ 140 

100 

 

როგორც ეს ცხრილი გვიჩვენებს, სატყეო უბანზე ტყის არამერქნული 

პროდუქტებიდან ყველაზე უხვადაა წაბლი, რომლის წლიური მოსავლიანობა 

შეადგენს 259 430 კგ-ს, ანუ 45 კგ-ს ერთ ჰექტარზე. ტყის არამერქნული 

პროდუქტების მოპოვების შესაძლებლობას განსაზღვრავს მისადგომობა, 

კერძოდ კი 35°-ზე მეტი დახრილობის ფერდობზე განლაგებული ფართობები 

მიუდგომლად ჩაითვალა.  

 

4. ტყის კორომების დახასიათება  

 

4.1. კორომის წარმოშობა  

 

შეიძლება ითქვას, რომ სატყეო უბანზე არსებული კორომების უდიდესი 

ნაწილი ბუნებრივი წარმოშობისაა და ბუნებრივი განახლების შედეგად 

განვითარდა. ინვენტარიზაციის შედეგების მიხედვით, სატყეო უბანზე ტყის 

საფარის 99.89% ბუნებრივია, ხოლო დანარჩენი 0.11%, ანუ 47.6 ჰა 

ხელოვნურადაა გაშენებული. იხილეთ ქვემოთ მოცემული ცხრილი.  

 

ცხრილი22: ტყის საფარის მთლიანი ტერიტორია 

n°  ტყის ბლოკები 

სულ ტყე ბუნებრივი ხელოვნური 

ჰა ჰა 

მთლიანი 

ტერიტორიის %  
ჰა 

მთლიანი 

ტერიტორიის %   

1 ჩოხატაური 11,752 11,711 99.65% 40.9 0.3% 

2 შუა სურები 9,667 9,665 99.98% 2.2 0.02% 

3 ზემო სურები 8,871 8,869 99.97% 2.5 0.03% 

4 მჟავე წყალი 5,897 5,897 100%     

5 ზოტი 4,545 4,543 99.96% 2.0 0.04% 

6 ბახმარო 1,672 1,672 100%     

სულ 42,404 42,357 99.89% 47.6 0.11% 
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ცხრილის მიხედვით, ნარგაობები ყველაზე მეტია ჩოხატაურის სატყეოში, 

სადაც მათ დაახლოებით 41 ჰა უჭირავს. ეს მთელი ნარგაობების დაახლოებით 

86%-ია. ნარგაობები ძირითადად ფიჭვითა და ლიბანის კედრითაა 

წარმოდგენილი.  

 

4.2. ტყით დაფარული ფართობების ტოპოგრაფიული მახასიათებლები  

 

სიმაღლე ზღვის დონიდან: სატყეო უბანი განლაგებულია ზღვის დონიდან 150-

2250 მ სიმაღლეებზე. ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია სატყეო უბნის 

ტერიტორიის გადანაწილება რელიეფის სიმაღლის მიხედვით.  

 

დიაგრამა 5: ტყის საფარის ზღვის დონიდან 

სიმაღლის მიხედვით  

1.8%
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როგორც ამ დიაგრამიდან ჩანს, სატყეო უბნის დაახლოებით 96% მოქცეულია 

ზღვის დონიდან 251 მ და 2000 მ სიმაღლეებს შორის, სადაც ტყის საფარი 

საკმაოდ თანაბრადაა გადანაწილებული. ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე კი 

ნაჩვენებია ძირითადი სახეობების გადანაწილება ზღვის დონიდან სიმაღლის 

მიხედვით.  

დიაგრამა 6: ძირითადი სახეობები ზღვის 

დონიდან სიმაღლის მიხედვით  
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Altitude masl

H
a

აღმოსავლური წიფელი

კავკასიური მურყანი

კავკასიური რცხილა

კავკასიური ნაძვი

კავკასიური სოჭი

ტკბილი წაბლი

 
 

როგორც ამ დიაგრამიდან ვხედავთ, ისეთი სახეობები, როგორიცაა თხმელა, 

წაბლი და რცხილა ძირითადად ქვედა ზონაშია თავმოყრილი, ხოლო სოჭი და 

ნაძვი უფრო ზედა სიმაღლეებზეა წარმოდგენილი. საინტერესო შემთხვევაა 

წიფელი, რომელიც ყველა სიმაღლეზე იზრდება, თუმცა უფრო გამოკვეთილად 

გაბატონებულია 1000-1750 მ სიმაღლეებზე. ეს სახეობა იზრდება 2000 მ-ზე 

ზემოთაც, შერეულ სოჭნარებსა და ნაძვნარებში. ქვემო ცხრილში მოცემულია 

უფრო დეტალური ინფორმაცია თითოეული სახეობის სიმაღლეების 

მიხედვით გადანაწილების შესახებ.  
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ზემოაღნიშნული ძირითადი სახეობების გამოკლებით, ცხრილი გვიჩვენებს 

შემდეგ არსებით საკითხებს:  

• პონტოური მუხის 99% მოქცეულია ზღვის დონიდან 1251 - 1750 მ 

სიმაღლეებს შორის.  

• წყავის 52% წარმოდგენილია 1251-1500 მ სიმაღლეებზე 

• სოჭი, ნეკერჩხალი და არყი 1251 მ-ზე ქვემოთ არ გვხვდება 

• ფიჭვი, ცრუაკაცია, ტუნგი, ლიბანის კედარი, ქართული მუხა და 

ხემყრალი 500 მ-ზე ზემოთ არ იზრდება 

ფერდობი: ქვემოთ მოცემულ ცხრილებში და დიაგრამაზე წარმოდგენილია 

ინფორმაცია 35°-ზე მეტი დახრილობის ფერდობებზე არსებული ტყეების 

ფართობის, ხნოვანების კლასისა და მერქნის მარაგის შესახებ. 

 

 

ცხრილი 24:  ტყის ტერიტორია ასაკობრივი კლასის მიხედვით 35° -ზე 

მაღალი დახრილობის ფერდობებზე 

 
სულ ჰა ახალგაზრდა შუახნოვანი მწიფე მწიფე/უხნესი 

 16,754.7 385 7,943 2,605 5,822 

ფერდობზე ტყის %    2% 47% 16% 35% 

ტყის ტერიტორიის/ასაკობრივი კლასის 
%  40% 12% 37% 39% 52% 
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დიაგრამა 7: ტყის ტერიტორია ჰა ასაკობრივი 

კლასის მიხედვით  35°-ზე მაღალი 

დახრილობის ფერდობებზე

385

7,943

2,605

5,822
ახალგაზრდა

საშუალო

მწიფე

მწიფე/მწიფეზე უხნესი

 
 

 

როგორც ცხრილი და დიაგრამა გვიჩვენებს, ტყის მთელი საფარის 40%, ანუ 

16 755 ჰექტარი განლაგებულია 35°-ზე მეტი დახრილობის ფერდობებზე. რაც 

შეეხება ხნოვანების კლასს, ციცაბო ფერდობებზე ძალიან ცოტაა ახალგაზრდა 

კორომები, ხოლო კორომების დიდი ნაწილი არის შუახნოვანი (საერთო 

ფართობის 47%) ან მწიფე/ მწიფეზე უხნესი (საერთო ფართობის 35%). 

საინტერესოა, რომ მწიფე/მწიფეზე უხნესი კორომების 52% სწორედ 35°-ზე 

მეტი დახრილობის ფერდობებზე იზრდება. აღნიშნულის ძირითადად 

განაპირობებს ის მარტივი ფაქტი, რომ ძნელად მისადგომობა ხელს უშლის 

ტყის ექსპლუატაციას.  

 

ცხრილი 25: მოცულობა ასაკობრივი კლასის მიხედვით 35° -ზე მაღალი 

დახრილობის ფერდობებზე 

 სულ მ3 ახალგაზრდა შუახნოვანი 
მწიფე მწიფე/უხნესი 

 309,282.5 2,689 145,709 48,662 112,223 

სულ %     1% 47% 16% 36% 

ტყის ტერიტორიის/ასაკობრივი კლასის 
%  4.9% 1.6% 4.6% 5.0% 5.6% 

 

 

რაც შეეხება მერქნის მარაგს, 35°-ზე მეტი დახრილობის ფერდობებზე 

წარმოდგენილია სატყეო უბანზე არსებული მთლიანი მარაგის 4.9%. ეს ძალიან 
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მცირე მაჩვენებელია იმისი გათვალისწინებით, რომ ასეთ ფერდობებზე მოდის 

ტყის კორომების საერთო ფართობის 40%. აღნიშნული სავარაუდოდ შეიძლება 

იმით აიხსნას, რომ ასეთ ფართობებზე თხელი ნიადაგი და ტყის ზრდა-

განვითარებისათვის ცუდი პირობებია, რის გამოც ხეები უფრო პატარაა, ვიდრე 

ხეობების ძირში და ნაკლები დაქანების ფერდობებზე.  

 

4.3. აღრიცხული სახეობების აღწერა ხნოვანებისა და გაბატონების მიხედვით 

 

ინვენტარიზაციის პროცესში, საერთო ჯამში, აღირიცხა ხის 41 სახეობა, 

რომლებიც ჩამოთვლილია ქვემო ცხრილში.  

 

 

ცხრილი 26: აღწერილი ხის სახეობების ნუსხა და მათი სტატუსი  

                                ხის სახეობები 
ძალიან 

ხშირი 
ხშირი იშვიათი 

ძალიან 

იშვიათი № ქართული დასახელება 
ლათინური 

დასახელება 

1 კავკასიური მურყანი Alnus  barbata         

2 კავკასიური რცხილა Carpinus caucasicus         

3 აღმოსავლური წიფელი Fagus orientalis         

4 აღმოსავლური რცხილა Carpinus orientalis         

5 წყავი  Laurocerasus officinalis         

6 კავკასიური სოჭი Abies  nordmanniana         

7 კავკასიური ნაძვი Picea orientalis           

8 კავკასიური ფიჭვი Pinus sosnowskyi         

9 ქართული მუხა Quercus iberica         

10 კავკასიური ტირიფი Salix caucasica         

11 თხის ტირიფი Salix caprea         

12 სამოთხის ხე Ailanthus  altissima         

13 პაულოვნიას ხე Paulownia tomentosa         

14 აღმოსავლური ვაშლი Malus orientalis         

15 ტკბილი წაბლი Castanea sativa         

16 ალუჩა Cerasus avium         

17 
ჰელდრეიხის 

ნეკერჩხალი   
Acer trautvetteri         

18 ვერხვი Populus tremula         

19 ტყემალი Prunus divaricata         

20 მსხალი Pyrus caucasica         

21 მთის იფანი Sorbus caucasigena         
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22 აკაცია Acacia dealbata         

23 მონპელიეს ნეკერჩხალი Acer monspessulanum         

24 ტყის თხილი Corylus avellana         

25 ჩვეულებრივი ლეღვი Ficus carica         

26 თეთრი თუთა Morus alba         

27 მინდვრის ნეკერჩხალი Acer  campestre         

28 
ნორვეგიული 

ნეკერჩხალი 
Acer  platanoides         

29 ჭადარი Acer  pseudoplatanus         

30 ტუნგის ხე Aleurites cordata         

31 კავკასიური ცაცხვი Tilia caucasica         

32 ლიტვინოვის არყის ხე Betula litvinovwii         

33 პონტოური მუხა Quercus pontica         

34 ლიბანური კედარი Cedrus libani         

35 თელა Ulmus glabra         

36 მინდვის თელა Ulmus carpinifiolia         

37 კაკალი Juglans regia         

38 ველური ზღმარტლი Sorbus torminalis         

39 ურთხელი Taxus baccata         

40 შავი თუთა Morus nigra         

41 ევროპული იფანი Fraxinus  excelsior         

 

ქვემოთ წარმოდგენილია ინფორმაცია კორომებში ყველაზე ფართოდ 

გავრცელებული ან გაბატონებული ხის 22 სახეობის და როდოდენდრონის 3 

სახეობის შესახებ (ეს უკანასკნელი ბუჩქნარს მიეკუთვნება). ამ კუთხით, 

პირველ რიგში, გამოყოფილია წიწვოვანი და ფოთლოვანი ხეების ოჯახები, 

ასევე ბუჩქნარი, რომელთა შესახებაც მონაცემები მოცემულია ქვემო ცხრილში.  

 

ცხრილი27: ძირითადი ოჯახები ჰექტრების 

მიხედვით   

ოჯახი ჰა 
სულ 

%   

ფოთლოვანი სახეობები 37,092.5 87.5% 

წიწვოვანი სახეობები 4,511.9 10.6% 

წიწვოვანი 

ბუჩქნარი/ბუჩქები 800.4 1.9% 

სულ 42,404.8 100% 
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როგორც ცხრილიდან ჩანს, ფოთლოვანი სახეობები გაბატონებულია ყველა 

ტიპის კორომების 87.5%-ში, წიწვოვნები - 10.6%-ში, ხოლო ბუჩქნარად 

კლასიფიცირებული როდოდენდრონის 3 სახეობა - 1.9%-ში. 

 

წიწვოვნები: ქვემო ცხრილში ნაჩვენებია სატყეო უბანზე ძირითადი წიწვოვანი 

სახეობებით დაკავებული ფართობების გადანაწილება.  

 

ცხრილი 28: გაბატონებული წიწვოვანი სახეობები ჰა-ზე, 

სახეობები ლათინური დასახელება ჰა სულ %   

კავკასიური სოჭი Abies nordmanniana 2,317.5 51.4% 

კავკასიური ნაძვი Epicia orientalis 2,157.9 47.8% 

კავკასიური ფიჭვი Pinus caucasica  29.0 0.6% 

ლიბანური კედარი Cedrus libani 7.5 0.2% 

სულ   4,511.9 100% 

გამოსახულება  8: გაბატონებული  წიწვოვანი 

სახეობები ჰა-ზე

2,318
2,158

29

8

კავკასიური სოჭი

კავკასიური ნაძვი

კავკასიური ფიჭვი

ლიბანური კედარი

 
 

 

 

ცხრილი და დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ სატყეო უბანზე არსებული წიწვოვანი 

კორომების 99.2% შექმნილია ორი სახეობის, კავკასიური სოჭისა და ნაძვის 

მიერ, რომელთა ფართობებიც უხეშად ერთმანეთს უტოლდება. დარჩენილ 36.5 

ჰექტარზე ძირითადად იზრდება ფიჭვნარები, სადაც მცირე რაოდენობით 

ერევა ლიბანის კედარი. ამასთან, ორთავე სახეობა ხელოვნურადაა 

გაშენებული. საერთო ჯამში, წიწვოვნების ოჯახით დაფარული 4 512 ჰა 

ფართობი, რაც ტყის მთელი საფარის 10.6%-ია. მომდევნო ცხრილში ნაჩვენებია 

წიწვოვანი სახეობების განაწილება სატყეოების მიხედვით.  
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ცხრილი 29: დომინანტი წიწვოვანი სახეობები ჰა-ზე, სატყეოების მიხედვით   

ტყის ბლოკი კავკასიური ნაძვი კავკასიური სოჭი კავკასიური ფიჭვი 

ლიბანური 

კედარი Total  

ჩოხატაური 0.6 1.3 29 7.5 38.4 

შუა სურები 363.4 218     581.4 

ზემო 

სურები 794.4 1210.6     2005 

მჟავე წყალი 46.4 10.5     56.9 

ზოტი 466.9 330.7     797.6 

ბახმარო 645.8 386.8     1032.6 

სულ 2,317.5 2,157.9 29.0 7.5 4,511.9 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, წიწვოვნების 44%, ანუ 2005 ჰა მოდის ზემოსურების 

სატყეოზე. ჩოხატაურისა და მჟავეწყლის სატყეოებში წარმოდგენილია 

წიწვოვნების საერთო ფართობის მხოლოდ 2.2%; თუმცა, ფიჭვისა და კედარის 

ნარგავები მთლიანად ჩოხატაურის სატყეოს ტერიტორიაზეა განლაგებული.  

 

ფოთლოვნები: ქვემო ცხრილში ნაჩვენებია სატყეო უბანზე ძირითადი 

ფოთლოვანი სახეობებით დაკავებული ფართობების გადანაწილება. 

 

ცხრილი 30: გაბატონებული ფოთლოვანი სახეობები ჰა-ზე 

სახეობები 
ლათინური 

დასახელება 
ჰა სულ %   

აღმოსავლური 

წიფელი 
Fagus orientalis  15,780.4 42.5% 

კავკასიური 

მურყანი 
Alnus glutinosa  9,523.1 25.7% 

კავკასიური 

რცხილა 
Carpinus betulis  6,337.7 17.1% 

ტკბილი 

წაბლი 
Castanea sativa 2,023.1 5.5% 

წყავი  
Laurocerasus 

officinalis 
1,839.8 5.0% 

პონტოური 

მუხა 
Quercus pontica 432.0 1.16% 

მონპელიერ 

ნეკერჩხალი 

Acer 
monspessulanum 

385.5 1.04% 

ტყის თხილი Corylus avellana 378.8 1.02% 
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კავკასიური 

ცაცხვი 
Tilia euchlora 160.3 0.43% 

მთის იფანი Sorbus migarica 142.4 0.38% 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
Betula litwinowii 33.7 0.09% 

ცრუაკაცია 
Robinia 

pseudoacacia. 
21.2 0.06% 

ტუნგის ხე Vernicia fordii 17.4 0.05% 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
Juglans regia 9.9 0.03% 

ქართული 

მუხა 
Quercus iberica 4.7 0.01% 

ვერხვი Poplus tremula 1.8 0.005% 

სამოთხის ხე 
Ailanthus 
altissima 

0.5 0.001% 

ევროპული 

იფანი 

Fraxinus 
excelsior 

0.2 0.001% 

სულ   37,092.5 100% 

 

 

როგორც ცხრილი გვიჩვენებს, გაბატონების მიხედვით 18 ძირითადი 

ფოთლოვანი სახეობიდან 5 სახეობას უჭირავს მთელი ფართობის 96%; ამასთან, 

2 სახეობის (წიფლისა და თხმელას) კორომები შეადგენს 68%-ს. აღნიშნული 

გამოსახულია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. რა თქმა უნდა, ეპიზოდურად 

გვხვდება სხვა სახეობებიც, რომლებიც გაბატონებულია მთლიანი 

ტერიტორიის მხოლოდ მცირე ნაწილზე (4%); თუმცაღა, რაოდენობის 

თვალსაზრისით, ისინი უფრო ფართოდა გავრცელებული და გვხვდება სხვა 

სახეობებით გაბატონებულ და შერეულ კორომებში.  

დიაგრამა 9: გაბატონებული 

ფოთლოვანი სახეობები ჰა-ზე   

15,780

9,523

6,338

2,023
1,840

აღმოსავლური წიფელი

კავკასიური მურყანი

კავკასიური რცხილა

ტკბილი წაბლი

წყავი 
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მომდევნო ცხრილში ნაჩვენებია გაბატონებული ფოთლოვანი სახეობების 

განაწილება სატყეოების მიხედვით.  

 

 
 

 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, ფოთლოვნებით გაბატონებული კორომების 

დაახლოებით 70% ჩოხატაურის, შუასურების და ზემოსურების სატყეოების 

ტერიტორიაზეა განლაგებული, ხოლო ბახმაროს სატყეოში მათი მხოლოდ 

1.7%-ია წარმოდგენილი. ამ სახეობებიდან წიფელი საკმაოდ თანაბრადაა 

გადანაწილებული სატყეოებს შორის, ბახმაროს გამოკლებით. თხმელას 

კორომების 81% მოქცეულია ჩოხატაურისა და შუასურების სატყეოებში. 

როგორც აღინიშნა, პონტოური მუხის კორომების 75% მჟავეწყლის სატყეოში 

იზრდება, ხოლო ნეკერჩხლის კორომების 92% - ზემოსურების სატყეოში.  

 

ყველა ძირითადი სახეობა ერთად: ქვემო ცხრილში მოცემულია სატყეოს 

ტერიტორიაზე გავრცელებული ძირითადი სახეობებით გაბატონებული 

კორომების გადანაწილება.  

 

ცხრილი 32: გაბატონებული ხის  სახეობები კორომების მიხედვით   

ნომერ

ი სახეობები ლათინური დასახელება ჰა სულ %   

1 

აღმოსავლური 

წიფელი Fagus orientalis 
15,780.4 

37.93% 

2 

კავკასიური 

მურყანი Alnus glutinosa  
9,523.1 

22.89% 

3 

კავკასიური 

რცხილა Carpinus betulis  
6,337.7 

15.23% 

4 

კავკასიური 

სოჭი Abies nordmanniana 
2,317.5 

5.57% 

5 

კავკასიური 

ნაძვი Epicia orientalis 
2,157.9 

5.19% 
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6 

ტკბილი 

წაბლი Castanea sativa 
2,023.1 

4.86% 

7 წყავი Laurocerasus officinalis 1,839.8 4.42% 

8 

პონტოური 

მუხა Quercus pontica 
432.0 

1.04% 

9 

მონპელიეს 

ნეკერჩხალი Acer monspessulanum 
385.5 

0.93% 

10 ტყის თხილი Corylus avellana 378.8 0.91% 

11 

კავკასიური 

ცაცხვი Tilia euchlora 
160.3 

0.39% 

12 
მთის იფანი 

Sorbus migarica 
142.4 

0.34% 

13 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
Betula litwinowii 

33.7 

0.08% 

14 

კავკასიური 

ფიჭვი Pinus caucasica  
29.0 

0.07% 

15 ცრუაკაცია Robinia pseudoacacia 21.2 0.05% 

16 
ტუნგის ხე 

Vernicia fordii 
17.4 

0.04% 

17 

ჩვეულებრივი 

კაკალი Juglans regia 
9.9 

0.02% 

18 

ლიბანური 

კედარი Cedrus libani 
7.5 

0.02% 

19 

ქართული 

მუხა Quercus iberica 
4.7 

0.01% 

20 ვერხვი Poplus tremula 1.8 0.004% 

21 სამოთხის ხე Ailanthus altissima 0.5 0.001% 

22 

ევროპული 

იფანი Fraxinus excelsior 
0.2 

0.0005
% 

  სულ   41,604.4 100% 

წიფელი გაბატონებულია კორომების 38%-ში. მას მოჰყვება თხმელა და სოჭი. 

საერთო ჯამში, ეს 3 სახეობა გაბატონებულია კორომების 76%-ში. როგორც 

ქვემოთ მოცემული სურათი გვიჩვენებს, შვიდი სახეობის გაბატონებით 

კორომები ტყის მთელი საფარის 96%-ს ქმნის.  
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დიაგრამა 10: გაბატონებული სახეობები 

37.9%

22.9%

15.2%

5.6%

5.2%

4.9%

4.4%
3.9%

აღმოსავლური წიფელი

კავკასიური მურყანი

კავკასიური რცხილა

კავკასიური სოჭი

კავკასიური ნაძვი

ტკბილი წაბლი

წყავი

სხვა 

 

4.4. განაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით და საშუალო ხნოვანება 

 

ქვემო ცხრილში მოცემულია ცალკეული სახეობების ხნოვანების კლასების 

განსაზღვრება, რომელიც გამოიყენება საქართველოში. მასში ასევე 

მითითებულია ცალკეული სახეობის ხნოვანების კლასების ხანგრძლივობა და 

მათი ჭრის ხნოვანება.  

 

ცხრილი33: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: ხნოვანების კლასების განსაზღვრება სახეობების მიხედვით 

სახეობები 

ასაკობრივი 

კლასების 

ხანგრძლივ

ობა   

მოჭრა 

ასაკიდან 

(კლასი)   

ახალგაზ

რდა 

(კლასი) 

შუახნოვანი 

(კლასი) 

მწიფე 

(კლასი) 

მწიფე 

(კლასი) 

უხნესი 

(კლასი) 

ნაძვი, ფიჭვი, 

სოჭი, მუხა  
20 121 (VII) 40 (I-II) 41-100  (III-V) 

101-120  
(VI)          

121-160 (VII-
VIII) 

161+ (IX+) 

  ფიჭვი, 

კედარი,იფანი, 

თეკა, წაბლი, 

კაკალი 

20 101 (VI) 40 (I-II) 41-80 (III-IV) 81-100 (V) 
101-140 (VI-

VII) 
141+ (VII+) 

რცხილა, ცაცხვი 20 81 (V) 40 (I-II) 41-60 (III) 61-80 (IV) 81-120 (V-VI) 121+ (VII+) 

არყის ხე 10 61 (VII) 20 (I-II) 21-50 (III-V) 51-60 (VI) 
61-80 (VII-

VIII) 
81+  (IX+) 

პონტოური მუხა, 

ალვის ხე, 

რუნგის ხე, 

ცრუაკაცია, 

10 41 (V) 20 (I-II) 21-30 (III) 31-40 (IV) 41-60 (V-VI) 61+ (VII+) 
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სამოთხის ხე   

მთის იფანი, 

ყვითელი იელი, 

წყავი   

5 21 (V) 10 (I-II) 15 (III) 16-20 (IV) 21-30 (V-VI) 31+ (VII+) 

 

 

ამ ცხრილის გათვალისწინებით, სატყეო უბანზე არსებული კორომების 

გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით და მერქნის შესაბამისი 

მოცულობა (მ3) წარმოდგენილია ქვემოთ. 

 
ცხრილი 34: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: მთლიანი ფართობის და მერქნის მარაგის 

განაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვი 

ასაკობრივი კლასი N° ჰა სულ %   მოცულობა  სულ %   

ახალგაზრდა 3,163 7% 166,785 3% 

საშუალო 21,314 50% 3,199,724 50% 

სიმწიფის პერიოდში 6,661 16% 968,600 15% 

მწიფე/გადამწიფებული 11,267 27% 2,008,043 32% 

სულ 42,405 100% 6,343,152 100% 

 

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ სატყეო უბანზე არსებული კორომების 50% (ანუ 

21 314 ჰა) შუახნოვანია (ანუ მათი ხნოვანება 15-იდან 100 წლამდეა, სახეობების 

მიხედვით), ხოლო 27% (ანუ 11 267 ჰა) - მწიფე ან მწიფეზე უხნესი. მარაგის 

მიხედვით, მწიფე და მწიფეზე უხნეს ჯგუფზე მოდის საერთო ზეზემდგომი 

ხეების მერქნის მარაგის 42%, რაც დაახლ. 2 მლნ. მ3-ის ტოლია.  

 

წიწვოვნების გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით: ქვემო ცხრილში 

მოცემულია წიწვოვნების ოთხი სახეობის განაწილება ხნოვანების კლასების 

მიხედვით. მათი დაახლ. 62% შუახნოვანია (40-100 წ.). ხნოვანების ამ კლასში 

ხვდება ლიბანის კედარი მთლიანად და ნაძვნარების 77%.  

 

ცხრილი 35: ჩოხატაურის სატყეო უბანი: წიწვოვნების განაწილება ხნოვანების კლასების 

მიხედვით   

სახეობები  ახალგაზრდა შუახნოვანი მომწიფარი მწიფე/უხნესი სულ ჰა 

კავკასიური 

ნაძვი 335.3 1,796.9 113.0 79.1 2,324.3 

კავკასიური 

სოჭი 20.0 992.8 474.8 670.3 2,157.9 

კავკასიური 

ფიჭვი 17.4 11.6     29.0 



49 

 

ლიბანური 

კედარი   7.5     7.5 

სულ 372.7 2,808.8 587.8 749.4 4,518.7 

სულ % 8% 62% 13% 17%   

 

 

ძირითადი წიწვოვანი სახეობების გადანაწილება ხნოვანების კლასების 

მიხედვით: ქვემოთ წარმოდგენილ ორ დიაგრამაზე ნაჩვენებია კავკასიური 

ნაძვისა და სოჭის გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით. როგორც 

აღინიშნა, ნაძვის აღრიცხულ ეგზემპლიარებში დომინირებს შუახნოვანი 

კლასი, რომელიც ამ სახეობის 77.3%-ს შეადგენს. მწიფე და მწიფეზე უხნესი 

ხეების სიმცირე შესაძლოა წარსულში ნაძვის ლაფნიჭამიას შემოსევების 

შემთხვევებთან იყოს დაკავშირებული.  

 

დიაგრამა  11: კავკსიური ნაძვის 

გავრცელება ხნოვანების კლასის 

მიხედვით

14.4%

77.3%

4.9% 3.4%

ახალგაზრდა

შუახნოვანი

მომწიფარი

მწიფე/უხნესი

 
 

 

 

რაც შეეხება სოჭს, ხნოვანების მიხედვით მისი გადანაწილება უფრო 

თანაბარია, ახალგაზრდა ხნოვანების კლასის გამოკლებით, რომელიც ამ 

სახეობის საერთო რაოდენობის 0.9%-ს შეადგენს. ეს მაჩვენებელი ძალიან 

დაბალია და გრძელვადიან პერსპექტივაში შესაძლოა ამ სახეობის 

მდგომარეობისათვის ზიანი მომტანი იყოს.  
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გამოსახულება  12: სოჭის 

გავრცელება ხნოვანების კლასის 

მიხედვით

0.9%

46.0%

22.0%

31.1% ახალგაზრდა

შუახნოვანი

მომწიფარი

მწიფე/უხნესი

 
 

 

ფოთლოვნების გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით: ქვემო 

ცხრილში მოცემულია სატყეო უბანზე გავრცელებული ძირითადი 

ფოთლოვანი სახეობების გადანაწილება ხნოვანების კლასებისა და 

გაბატონების მიხედვით.  

 

ცხრილი 36: ჩოხატაურის ტყის მასივი: ფოთლოვანი სახეობები ასაკობრივი კლასის მიხედვით  

სახეობები ახალგაზრდა შუახნოვანი მომწიფარი მწიფე უხნესი სულ 

აღმოსავლური 

წიფელი 
291.4 8,978.2 1,982.4 4,528.4 1,114.8 

16,895.2 

კავკასიური 

მურყანი 
1,376.5 3,490.6 1,377.8 3,278.2 919.2 

10,442.3 

კავკასიური 

რცხილა 
570.1 3,687.8 1,078.9 1,000.9 36.5 

6,374.2 

ტკბილი 

წაბლი  
83.8 1,172.9 530.6 235.8 2.0 

2,025.1 

წყავი   619.6 496.9 723.3 231.3 2,071.1 

პონტოური 

მუხა 
19.5 214.5 102.9 95.1   

432.0 

მონპელიეს 

არყის ხე 
114.7 189.4 32.9 48.5 28.0 

413.5 

ტყის თხილი 283.3 31.7 60.3 3.5 3.5 382.3 

კავკასიური 

ცაცხვი 
  15.4 76.4 68.5 5.6 

165.9 

მთის იფანი   6.9 61.4 74.1   142.4 
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ლიტვინოვის 

არყის ხე 
10.8 22.9       

33.7 

ცრუაკაცია 18.3 2.9       21.2 

ტუნგის ხე   15.4 2.0     17.4 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
  5.5   4.4 4.4 

14.3 

ქართული 

მუხა   
  

  4.7   4.7 

ვერხვი 1.2     0.6   1.8 

სამოთხის ხე 0.5         0.5 

ევროპული 

იფანი 
  0.2       

0.2 

სულ 2,770.1 18,453.9 5,802.5 10,066.0 2,345.3 39,437.8 

სულ %   7% 47% 15% 26% 6% 100% 

 

ცხრილის შესაბამისად, ფოთლოვანი სახეობების 47% წარმოდგენილია 

შუახნოვანი კლასით (15-100 წელი სახეობების მიხედვით). აღნიშნული 

ხნოვანების და მომწიფარი კლასები ერთობლივად შეადგენს 62%-ს. 

ახალგაზრდა კორომების წილი დაბალია და მხოლოდ 7%-ს უტოლდება. 

აღნიშნული განსაკუთრებით აქტუალურია წიფლის შემთხვევაში. ამას 

შესაძლოა ჰქონდეს სხვადასხვა მიზეზები, როგორიცაა ცუდი ნამატი 

ბუნებრივი განახლების დაბალი მაჩვენებლის გამო, მცირე ზომის ხეების ჩეხვა 

და სხვა. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია 5 ძირითადი ფოთლოვანი 

სახეობის გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით.  
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შუახნოვანი: ინვენტარიზაციის პროცესში, უბნებზე წარმოდგენილი საშუალო 

დიამეტრის ხეებიდან ხნოვანების ბურღის გამონატანის საფუძველზე, 

განისაზღვრა გაბატონებული სახეობების საშუალო ხნოვანება. ეს მონაცემები 

წარმოდგენილია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე. 

 

 

დიაგრამა  14: შუახნოვანი ძირითადი სახეობები  
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როგორც ამ დიაგრამიდან ჩანს, ხეების საშუალო ხნოვანება იცვლება 12 

წლიდან წაბლის შემთხვევაში 134 წლამდე ქართული მუხის შემთხვევაში. რაც 

შეეხება წიწვოვნებს, ყველაზე მაღალია კავკასიური სოჭის საშუალო ხნოვანება, 

რაც 109 წელს შეადგენს; წიწვის საშუალო ხნოვანება კი ყველაზე ნაკლებია და 

40 წელს შეადგენს, რადგანაც ეს სახეობა მთლიანად ნარგავებითაა 

წარმოდგენილი. 
 

4.5. კლასიფიკაცია ბონიტეტების მიხედვით 
 

სატყეო უბნის დახასიათდება ბონიტეტის კლასების მიხედვით: ბონიტეტის 

კლასი (ანუ უბნის კლასი) კონკრეტული უბნის ხარისხის მაჩვენებელია, 

რომელიც ხეების ზრდა-განვითარების უნარს აღწერს. იგი ფასდება მოცემული 

ხნოვანების ხეების სიმაღლის მიხედვით. საქართველოში გამოიყენება 

ბონიტეტის 6 კლასი, დაწყებული Iა-დან, რომელიც უმაღლესი ხარისხის უბანს 

შეესაბამება და დამთავრებული V-ით, რომელიც უმდაბლესი ხარისხის უბანს 

შეესაბამება. ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია სატყეო უბნის 

ტერიტორიის გადანაწილება ბონიტეტის კლასების მიხედვით.  
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დიაგრამა15: ტყის საფარი ბონიტატის 

კლასის მიხედვით :  
1.0% 8.7%

19.9%

38.5%

27.9%

4.0%

Ia

I

II

I I I

IV

V

 
 

თუ ჩავთვლით, რომ ბონიტეტის Iა და I კლასები მაღალი ხარისხის კორომებს 

აღნიშნავს, II და III კლასები - საშუალოს, ხოლო IV და V - დაბალი ხარისხისას, 

ტყის საფარი ამ კლასების მიხედვით შემდეგნაირად გადანაწილდება: 

 

- ბონიტეტის დაბალი კლასი: 44.4% 

- ბონიტეტის საშუალო კლასი: 44.6% 

- ბონიტეტის მაღალი კლასი: 11% 

 

ინვენტარიზაციის შედეგების მიხედვით, სატყეო უბნის თითქმის ნახევარი 

წარმოდგენილია დაბალი ხარისხის უბნებზე, ხოლო დაბალი ან საშუალო 

ხარისხის უბნების ჯამი 89%-ს შეადგენს. შესაბამისად, მაღალი ხარისხის 

უბნები (ბონიტეტის კლასი Iა და I) ტოლია 11%-ის, ანუ 4 664 ჰა-ის. აქედან, Iა 

ბონიტეტის კლასს მიეკუთვნება მხოლოდ 44 ჰა.  

 

სახეობების განაწილება ბონიტეტის კლასების მიხედვით: ქვემო ცხრილში და 

სურათებზე მოცემულია ცალკეული სახეობების განაწილება ბონიტეტის 

კლასების მიხედვით.  

 

ცხრილი 37: ჩოხატაურის ტყის მასივი: ხეების სახეობები  N° ჰა ბონიტეტის მიხედვით 

სახეობები Ia I II III IV V სულ ჰა 

აღმოსავლური 

წიფელი 
192.4 1,911.6 4,336.8 7,148.3 1,993.7 197.6 

15,780.4 

კავკასიური 

მურყანი 
7.8 36.1 305.5 3,726.7 5,208.6 238.4 

9,523.1 

კავკასიური 

რცხილა 
114.6 815.6 2,129.5 2,088.5 1,058.1 131.4 

6,337.7 
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კავკასიური 

ნაძვი 
49 503 487 829 359 91 

2,317.5 

კავკასიური 

სოჭი 
52 185 733 1,062 111 16 

2,157.9 

ტკბილი 

წაბლი 
9.9 26.1 55.5 426.1 1,240.4 265.1 

2,023.1 

წყავი       362.9 1,186.5 290.4 1,839.8 

პონტოური 

მუხა 
      61.3 77.8 292.9 

432.0 

მონპელიეს 

არყის ხე 
    26.9 68.8 182.1 107.7 

385.5 

ტყის თხილი   125.8 152.5 43.3 57.2   378.8 

კავკასიური 

ცაცხვი 
    20.7 125.4   14.2 

160.3 

მთის თელა       14.0 128.4   142.4 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
      10.8 10.5 12.4 

33.7 

კავკასიური 

ფიჭვი 
    6.8 22.2     

29.0 

ცრუაკაცია   0.9 2.3 11.1 6.9   21.2 

ტუნგის ხე     14.3 3.1     17.4 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
    2.5 3.0   4.4 

9.9 

ლიბანური 

კედარი 
1.2 2.8   3.5     

7.5 

ქართული 

მუხა 
        4.7   

4.7 

ვერხვი     0.6   1.2   0.6 

სამოთხის ხე   0.5         0.5 

ევროპული 

იფანი 
        0.2   

0.2 

სულ 426.8 3,606.8 8,273.8 16,009.9 11,624.9 1,661.0 41,603 

% სულ 1.0% 8.7% 19.9% 38.5% 27.9% 4.0%   
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დიაგრამა 16: ნაძვის და ფიჭვის ბონიტატის 

კლასი  
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დიაგრამა17: ჩოხატაურის ტყის მასივი: 

ძირითადი ფოთლოვანი სახეობების 
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ამ ცხრილისა და სურათების მიხედვით, სოჭის კორომების დიდი ნაწილი 

წარმოდგენილია ბონიტეტის საშუალო კლასის (II და III) უბნებზე. ნაძვის 

შემთხვევაში უბნის კლასები უფრო მრავალფეროვანია. წიფელი ძირითადად 

ბონიტეტის საშუალო ან მაღალი კლასის უბნებზე იზრდება, ხოლო თხმელა და 

წაბლი - საშუალო ან დაბალი კლასის უბნებზე.  

 

4.6. კორომის სიხშირე  

 

კორომების სიხშირე სატყეო უბანში: საქართველოს სატყეო სფეროს 

კანონმდებლობა ადგენს ტყის კორომების სიხშირის 10 კლასს (ანუ ჯგუფს), 

რომელთა კოეფიციენტიც იცვლება 0.1-იდან 1-ის ფარგლებში. ჩოხატაურის 

სატყეო უბანზე არსებული კორომები სიხშირის ჯგუფებად შემდეგნაირადაა 

გადანაწილებული.  



56 

 

დიაგრამა18: ტყის ფართობის 

განაწილება კორომების სიხშირის 

მიხედვით  
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როგორც სურათიდან ჩანს, ტყის კორომების დაახლოებით 61% ხვდება 0.4 და 

0.5 სიხშირის ჯგუფში. თუ ამას დავუმატებთ 0.3 და 0.6 სიხშირის ჯგუფებსაც, 

ეს მაჩვენებელი 85%-მდე გაიზრდება. დანარჩენი კორომები შეიძლება 

დახასიათდეს, როგორც ძალიან მეჩხერი (0.1 და 0.2), ან ხშირი და ძალიან 

ხშირი (0.7-1).  

 

კორომის სიხშირე სახეობების მიხედვით: ქვემო ცხრილში მოცემულია 

სიხშირის ჯგუფების გადანაწილება ძირითადი გაბატონებული სახეობებით 

დაკავებული ფართობების მიხედვით. ლურჯად მონიშნულია სიხშირის 

ჯგუფების შემთხვევაში ცალკეული სახეობების მიერ დაკავებული ყველაზე 

ვრცელი ფართობი.  

 

ცხრილი 38: სახეობების ფართობების განაწილება სიხშირის ჯგუფების მიხედვით 

სახეობები 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

აღმოსავლური 

წიფელი 
237.0 704.6 2,554.7 7,222.3 3,484.6 938.0 314.6 243.5 38.9 42.2 

კავკასიური 

მურყანი 
160.8 379.6 1,023.6 2,933.7 2,848.5 1,685.3 321.3 102.4 34.2 33.7 

კავკასიური 

რცხილა 
3.3 60.8 487.8 2,483.4 2,182.5 839.5 187.7 50.4 25.8 16.5 

კავკასიური 

ნაძვი 
84.8 183.6 542.1 1,003.6 377.1 84.1 16.5 14.4 6.5 4.8 

კავკასიური 

სოჭი 
52.9 112.4 384.6 843.0 519.4 199.6 18.6 27.4     

ტკბილი 1.1 10.6 127.6 556.3 677.6 554.0 80.6 6.0 9.3   
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წაბლი 

წყავი   7.5   10.8 20.8 165.5 453.1 274.6 358.1 549.4 

პონტოური 

მუხა 
35.4     25.7 4.6 108.8 111.5 61.1 14.6 70.3 

მონპელიეს 

არყის ხე 
23.2 39.2 140.0 121.4 28.0 30.6   3.1     

ტყის თხილი     1.2 0.7   12.1 37.1 236.7 67.9 23.1 

კავკასიური 

ცაცხვი 
  14.6 75.7 13.1 36.2 20.7         

მთის იფანი           14.0 55.5 11.5 0.9 60.5 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
  10.8         9.1 13.8     

კავკასიური 

ფიჭვი 
  3.4 9.1 9.9 6.6           

ცრუაკაცია   0.9   12.5 1.8 5.8 0.2       

ტუნგის ხე           14.3     3.1   

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
  7.3 2.6               

ლიბანის 

კედარი 
      3.5 2.8     1.2     

ქართული 

მუხა 
      2.0   2.7         

ვერხვი       0.6 1.2           

სამოთხის ხე     0.5               

ევროპული 

იფანი 
  0.2                 

სულ 599 1,536 5,350 15,243 10,192 4,675 1,606 1,046 559 801 

სულ %   1.4% 3.7% 12.9% 36.6% 24.5% 11.2% 3.9% 2.5% 1.3% 1.9% 

 

 

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ ისეთი სახეობა, როგორიცაა წყავი, ხშირ ან ძალიან 

ხშირ კორომებს ქმნის. იგივე ითქმის ცირცელზე, თხილსა და პონტოურ 

მუხაზე. საერთო გაბატონებით გამორჩეული დანარჩენი 7 ძირითადი სახეობა 

კი იზრდება საშუალო ან დაბალი სიხშირის კორომებად (იხ. ქვემოთ 

მოცემული სურათი).  
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დიაგრამა 19: ძირითადი სახეობების ფართობების 

განაწილება სიხშირის ჯგუფების მიხედვით    
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კორომის საშუალო სიხშირე სახეობების მიხედვით: ქვემო სურათზე 

მოცემულია კორომების საშუალო სიხშირე სახეობების მიხედვით. სურათი 

გვიჩვენებს, რომ ყველაზე მაღალი სიხშირით გამოირჩევა კორომები, სადაც 

გაბატონებულია წყავი, ცირცელი და თხილი. იფანი, კაკალი და ხემყრალი კი 

ყველაზე დაბალი სიხშირის კორომებს ქმნის. სახეობების მიხედვით 

კორომების საშუალო სიხშირე იცვლება 0.20-იდან იფნის შემთხვევაში 0.83-მდე 

წყავისა და ცირცელის შემთხვევაში. 

დიაგრამა 20: საშუალო სიხშირე 

სახეობების მიხედვით

0.00

0.10

0.20

0.30

0.40

0.50

0.60

0.70

0.80

0.90

მთ
ის

 ი
ფა
ნი

წყ
ავ
ი

ტ
ყი
ს 
თ
ხი
ლ
ი

პო
ნტ

ო
უ
რი

 მ
უ
ხა

ტ
უ
ნგ
ის

 ხ
ე

ლ
იტ

ვი
ნო

ვი
ს 
არ
ყი
ს 
ხე

ქა
რთ

უ
ლ
ი 
მუ

ხა

ტ
კბ
ილ

ი 
წა
ბლ

ი

ლ
იბ
ან
ის

 კ
ედ

არ
ი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 რ
ცხ
ილ

ა

ვე
რხ

ვი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 მ
უ
რყ

ან
ი

ცრ
უ
აკ
აც
ია

აღ
მო

სა
ვლ

უ
რი

 წ
იფ

ელ
ი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 ს
ო
ჭი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 ც
აც
ხვ
ი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 ნ
აძ
ვი

კა
ვკ
ას
იუ

რი
 ფ
იჭ
ვი

მო
ნპ
ელ

იე
ს 
არ
ყი
ს 
ხე

სა
მო

თ
ხი
ს 
ხე

ჩვ
ეუ

ლ
ებ
რი

ვი
 კ
აკ
ალ

ი

წვ
რო

პუ
ლ
ი 
იფ

ან
ი

ძირითადი სახეობები

სა
შუ

ალ
ო

 ს
იხ
ში
რ
ე 

 



59 

 

 

4.7. საშუალო დიამეტრი და სიმაღლე  

 

საშუალო დიამეტრი: კორომებში გაბატონებული ძირითადი სახეობების 

საშუალო დიამეტრი ნაჩვენებია ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.  

 

 

დიაგრამა 21: ძირითადი სახეობების საშუალო 
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კავკასიური მურყანი

ევროპული იფანი

მონპელიერ ნეკერჩხალი

კავკასიური ფიჭვი

ვერხვი

ცრუაკაცია

ტუნგის ხე

მთის იფანი

ლიტვინოვის არყის ხე

პონტოური მუხა

წყავი

ტყის თხილი

ძი
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საშუალო დიამეტრი, სმ
 

 

 

ამ დიაგრამის მიხედვით, ყველაზე დიდი დიამეტრით გამოირჩევა კავკასიური 

სოჭი, რომლის დმს 50 სმ-ია. მას ცოტათი ჩამორჩება ცაცხვი, წიფელი და 

კაკალი. ყველაზე მცირე საშუალო დიამეტრი აქვს თხილს, რომლის დმს 

ტოლია 4 სმ-ის. ამას ცოტათი აღემატება წყავის, პონტოური მუხისა და არყის 

მაჩვენებელი. მხოლოდ 9 სახეობის საშუალო დიამეტრია (კერძოდ, დმს) ≥30 

სმ-ზე.  

 

საშუალო სიმაღლე: ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე ნაჩვენებია ხის ძირითადი 

სახეობების საშუალო სიმაღლე მეტრებში.  
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დიაგრამა გვიჩვენებს, რომ სიმაღლესა და დიამეტრს შორის აშკარა კორელაცია 

არსებობს, რადგანაც ამ ორი მახასიათებლის მიხედვით ხის სახეობები მსგავსი 

თანმიმდევრობით ლაგდება. ხის საშუალო სიმაღლე იცვლება 3 მეტრიდან 

(წყავი და პონტოური მუხა) 24 მეტრამდე (კავკასიური სოჭი). ამასთან, 20 

მეტრს აღემატება მხოლოდ სოჭის, წიფლისა და ცაცხვის ხეების საშუალო 

სიმაღლე. საშუალო სიმაღლეები კორელაციაშია ბონიტეტის კლასთანაც. 

კერძოდ, ბონიტეტის ყველაზე მაღალ კლასში ხვდება ყველაზე მაღალი 

შუახნოვანი ეგზემპლარები. 

 

4.8. ზრდა-განვითარება და ზეზემდომი ხეების მერქნის მარაგი  

 

ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგი: ქვედა ცხრილში წარმოდგენილია 

ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგი მ3-ში სახეობების მიხედვით.  

 

ცხრილი 39: მერქნის მარაგი ძირითადი სახეობების მიხედვით 

სახეობა მოცულობა მ3 %  

აღმოსავლური 

წიფელი 
3,072,168 

48.5% 

კავკასიური 

მურყანი 
980,556 

15.5% 

კავკასიური 

რცხილა 
783,859 

12.4% 

კავკასიური სოჭი 657,040 10.4% 

კავკასიური ნაძვი 495,447 7.8% 

ტკბილი წაბლი 244,652 3.9% 

წყავი 37,553 0.6% 
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კავკასიური 

ცაცხვი 
24,734 

0.4% 

მონპელიეს არყის 

ხე 
19,491 

0.3% 

თხილი 9,657 0.2% 

პონტოს მუხა 6,837 0.1% 

ლუბანური 

კედარი 
2,008 

0.03% 

კავკასიური ფიჭვი 1,818 0.03% 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
862 

0.01% 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
677 

0.01% 

თეთრი აკაცია 673 0.01% 

ქართული მუხა 612 0.01% 

ტუნგის ხე 553 0.01% 

ვერხვი 186 0.003% 

ხემყრალა 40 0.001% 

ევროპული იფანი 4 0.0001% 

სულ 6,339,427 100% 

 

როგორც ცხრილიდან ჩანს, მერქნის საერთო მარაგი შეადგენს 6.3 მლნ. მ3-ს, 

საიდანაც თითქმის ნახევარი, დაახლ. 3 მლნ. მ3 (48.7%) მოდის წიფელზე. 

თხმელას, რცხილასა და ნაძვთან ერთად კი ეს მაჩვენებელი ზეზემდგომი 

ხეების მერქნის საერთო მოცულობის 95%-ს ადგენს. აღნიშნული გამოსახულია 

ქვემოთ მოცემულ დიაგრამაზე.  

 

დიაგრამა 23: მერქნის საერთო მარაგი 

48.5%

15.5%

12.4%

10.4%

7.8%

3.9% 1.7%

აღმოსავლური წიფელი

კავკასიური მურყანი

კავკასიური რცხილა

კავკასიური სოჭი

კავკასიური ნაძვი

ტკბილი წაბლი

სხვა
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მერქნის საშუალო მარაგი ჰექტარზე: ქვემოთ მოცემულ სურათზე ნაჩვენებია 

მერქნის საშუალო მარაგი ერთ ჰექტარზე კორომებში გაბატონებული 

ძირითადი სახეობების მიხედვით.  

 

დიაგრამა 24: მერქნის საშუალო მარაგი ერთ ჰექტარზე ძირითადი სახეობების 

მიხედვით 

 

როგორც სურათი გვიჩვენებს, მერქნის საშუალო მარაგი იცვლება 16მ3/ჰა-დან 

(პონტოური მუხა) 305მ3/ჰა-მდე (კავკასიური სოჭი). საინტერესოა, რომ 4 

წიწვოვანი სახეობიდან 3 ერთ ჰექტარზე მერქნის მარაგით პირველ სამეულში 

ხვდება. ფოთლოვნებიდან მერქნის ყველაზე მაღალი მარაგით ხასიათდება 

წიფელი, რომლის შემთხვევაში ეს მაჩვენებელი შეადგენს 195მ3/ჰა-ს. შემდეგია 

ცაცხვი, რომლის მერქნის მარაგი ერთ ჰექტარზე 154მ3-ია, რაც მნიშვნელოვნად 

ჩამორჩება წიფლისას.  

 

საშუალო წლიური ნამატი: ქვემოთ მოცემულ ცხრილსა და სურათზე 

წარმოდგენილია საშუალო წლიური ნამატი ძირითადი სახეობების მიხედვით, 

მათი საშუალო ხნოვანებისა და ერთ ჰექტარზე მერქნის მარაგის (მ3) 

გათვალისწინებით.  
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დიაგრამა 25: ძირითადი  სახეობების  

საშუალო  წლიური  ნამატი  ერთ  ჰექტარზე
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საერთო წლიური ნამატი: როგორც ცხრილიდან და სურათიდან ჩანს, საშუალო 

წლიური ნამატი იცვლება 0.3-4.4მ3/ჰა/წლ-მდე დიაპაზონში, სადაც ზედა და 

ქვედა მნიშვნელობები შესაბამისად იფანსა და ლიბანის კედარს შეესაბამება. 

ათი სახეობის საშუალო წლიური ნამატი აღემატება 2-ს, ან მისი ტოლია. ყველა 

სახეობის საშუალო წლიური ნამატის გასაშუალოებული მაჩვენებელი 

შეადგენს 1.8მ3/ჰა/წლ-ს. ეს მაჩვენებელი შედარებით დაბალია და უშუალო 

კავშირშია იმ ფაქტთან, რომ კორომები ძირითადად ბონიტეტის საშუალო 

კლასს მიეკუთვნება. ამას გარდა, აღნიშნული კავშირშია კლიმატთან, რომელიც 

შედარებით ხანგრძლივი და ცივი ზამთრით ხასიათდება. ქვემო ცხრილში და 

სურათზე მოცემულია ყველა სახეობის საერთო წლიური ნამატი მ3-ში და ეს 

მაჩვენებელი თითოეული ძირითადი სახეობის მიხედვით.  

 

 

ცხრილი40: ძირითადი სახეობების საშუალო წლიური ნამატი 

ერთ ჰექტარზე 

სახეობა ასაკი მ3/ჰა ნამატი ჰა 

ლიბანური კედარი 61 268 4.4 

ვერხვი 32 103 3.3 

კავკასიური ნაძვი 74 214 2.9 

კავკასიური სოჭი 109 305 2.8 

კავკასიური მურყანი 37 103 2.8 

ხელმყრალა 35 80 2.3 

თხილი 12 26 2.1 

კავკასიური რცხილა 61 124 2.0 

თეთრი აკაცია 16 32 2.0 
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ტუნგის ხე 16 32 2.0 

აღმოსავლური 

წიფელი 
106 195 1.8 

კავკასიური ფიჭვი 40 63 1.6 

ტკბილი წაბლი 78 121 1.6 

ევროპული ცახცვი 102 154 1.5 

ჭნავი 22 26 1.2 

ლიტვინოვის არყის 

ხე 
25 26 1.0 

ქართული მუხა 134 130 1.0 

ჭყავი 22 20 0.9 

მონპელიეს არყის ხე 63 51 0.8 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
104 68 0.7 

პონტოს მუხა 35 16 0.5 

ევროპული იფანი 70 20 0.3 

საშუალო 57 99 1.8 

 

 

დიაგრამა 26: ძირითადი სახეობების მთლიანი 

ნამატი (წლ/მ3)
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ტკბილი წაბლი

ძირითადი სახეობები
 

როგორც ცხრილიდან და სურათიდან ჩანს, ცალკეული სახეობების საერთო 

წლიური ნამატი იცვლება 0.1მ3-იდან (იფანი) 28 983მ3-მდე (წიფელი) 

დიაპაზონში. სატყეო უბანზე მერქნის საერთო წლიური ნამატის 99% მოდის 

ექვს სახეობაზე, რომელთაგანაც მხოლოდ წიფელზე 34% მოდის. თხმელასთან 

ერთად ეს მაჩვენებელი მერქნის საერთო წლიური ნამატის 65%-მდე იზრდება.  

 

მერქნის მარაგი მწიფე და მწიფეზე უხნესი კორომების მიხედვით: ქვემო 

ცხრილში და სურათზე მოყვანილია მწიფე და მწიფეზე უხნესი კორომების 
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მერქნის მოცულობა ძირითადი სახეობების მიხედვით. უნდა აღინიშნოს, რომ 

22 ძირითადი სახეობიდან მონაცემები მოყვანილია მხოლოდ 13-ისათვის, 

რადგანაც, ინვენტარიზაციის შედეგების მიხედვით, დანარჩენი სახეობები 

მწიფე ან მწიფეზე უხნეს კორომებს არ ქმნის.  

 

ცხრილი 41: მწიფე/მწიფეზე უხნესი კორომების მერქნის მარაგი ჰექტარზე 

სახეობა ჰა მ3 მწიოფე/უხნესი მ3 მწიფე/ უხნესი/ჰა მ3 მწიფე/ უხნესი/ჰა 

ქართული მუხა 4.7 4.7 612 130.2 

ჭნავი 142.4 74.1 1,745 23.5 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 9.9 4.4 220 
50.0 

კავკასიური 

ცაცხვი 160.3 68.5 10,612 
154.9 

კავკასიური 

მურყანი 9,523.1 3,278.2 469,893 
143.3 

ვერხვი 1.8 0.6 114 190.0 

კავკასიური სოჭი 2,317.5 670.3 237,668 354.6 

აღმოსავლური 

წიფელი 15,780.4 4,528.4 1,024,529 
226.2 

პონტოს მუხა 432.0 95.1 2,254 23.7 

კავკასიური 

რცხილა 6,337.7 1,000.9 174,691 
174.5 

მონპელიეს არყის 

ხე 385.5 48.5 5,764 
118.8 

ტკბილი წაბლი 2,023.1 235.8 41,487 175.9 

კავკასიური ნაძვი 2,157.9 79.1 23,845 301.5 

სულ 39,276 10,089 1,993,434 159 
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დიაგრამა27:  ძირითადი  სახეობების  მწიფე/მწიფეზე  უხნესი  

კორომების  მერქნის  მარაგი  (მ3)

10,612

469,893

237,668

1,024,529

174,691

41,487 23,845
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დიაგრამა  28: ძირითადი  სახეობების  მწიფე/ მწიფეზე  უხნესი  

კორომების  მერქნის  მარაგის  თანაფარდობა
42.7%

34.4%

28.9% 28.7%

15.8%

11.7%

3.7%
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ცხრილი და სურათი გვიჩვენებს, რომ სატყეო უბანის ტერიტორიაზე 

დაახლოებით 10 089 ჰა ტყის საფარი ითვლება მწიფედ ან მწიფეზე უხნესად, 

საიდანაც დაახლოებით 45% წიფელზე მოდის, ხოლო 32% - თხმელაზე. ამ 

კატეგორიის კორომების მერქნის საერთო მარაგი თითქმის 2 მლნ. მ3-ია. რაც 

შეეხება მწიფე და მწიფეზე უხნესი კორომების მერქნის მარაგს ერთ ჰექტარზე, 

ეს მაჩვენებელი ყველაზე მაღალია სოჭის შემთხვევაში და შეადგენს 354მ3-ს. მას 

მოსდევს ნაძვი, რომლის მერქნის მარაგი ერთ ჰექტარზე 301მ3-ია და შემდეგ 

წიფელი, ერთ ჰექტარზე 226მ3 მარაგით. 13-ივე სახეობის მწიფე და მწიფეზე 

უხნესი კორომების მერქნის საშუალო მარაგი შეადგენს 159მ3-ს ერთ ჰექტარზე. 

რაც შეეხება თითოეული სახეობის მწიფე და მწიფეზე უხნესი კორომების 

თანაფარდობას ამავე სახეობების კორომების მთლიან ფართობთან, ეს 
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მაჩვენებელი იცვლება 3.7%-იდან ნაძვის შემთხვევაში 100%-მდე ქართული 

მუხის შემთხვევაში (ანუ ეს უკანასკნელი მთლიანად მწიფე და მწიფეზე 

უხნესი კორომებითაა წარმოდგენილი). მწიფე და მწიფეზე უხნეს კატეგორიაში 

ხვდება წიფლით გაბატონებული კორომების 29%, ხოლო ცაცხვის შემთხვევაში 

- 42.7%.  

 

ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგი ხნოვანების კლასების მიხედვით: ქვემოთ 

მოცემულ ცხრილებში და სურათებზე მოყვანილია ზეზემდგომი ხეების 

მერქნის მთლიანი მარაგის გადანაწილება ხნოვნების კლასების მიხედვით.  

 

წიწვოვნები: ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგი მ3-ში ხნოვანების კლასების 

მიხედვით 

 

ცხრილი 42: წიწვოვნების მერქნის მარაგი ხნოვანების კლასების მიხედვით 

სახეობები ახალგაზრდა შუახნოვანი მომწიფარი მწიფე/უხნესი უხნესი სულ მ3 

კავკასიური 

ნაძვი 
25,874 416,018 29,710 23,845 2,560 

495,447 

კავკასიური სოჭი 1,662 272,915 144,795 237,668 36,289 657,040 

კავკასიური 

ფიჭვი 
993 825 0 0 0 

1,818 

ლიბანური 

კედარი 
0 2,008 0 0 0 

2,008 

სულ მ3 28,529 691,766 174,505 261,513 38,849 
1,156,3

13 

 

 

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ წიწვოვნებით გაბატონებულ კორომებში 

ზეზემდოგმი ხეების მერქნის საერთო მარაგი შეადგენს დაახლეობით 

1.15 მლნ. მ3-ს. ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგის 58% მოდის სოჭზე, ხოლო 

41% - ნაძვზე. შუახნოვანი კორომების მარაგი წიწვოვნების საერთო მარაგის 

60%-ს ქმნის.  
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რაც შეეხება ერთ ჰექტარზე წიწვოვნების მარაგის გადანაწილებას ხნოვანების 

კლასების მიხედვით, ნაძვი კარგადაა წარმოდგენილი ხნოვანების ყველა 

კლასში, გარდა მომწიფარისა. ფიჭვი წარმოდგენილია მხოლოდ ახალგაზრდა 

და შუახნოვანი კორომებით, ხოლო ლიბანის კედარი მხოლოდ მომწიფარი 

კლასით. სოჭი კარგადაა წარმოდგენილი ყველა ხნოვანების კლასში; თუმცა, ამ 

სახეობის კორომების დიდი ნაწილი ხვდება მომწიფარი, მწიფე და მწიფეზე 

უხნესი კორომების კატეგორიაში. ხნოვანების ყველა კლასების არსებობა 

მიუთითებს ამ სახეობის ბუნებრივი დინამიკის სიჯანსაღეზე.  

 

 
 

ფოთლოვნები: ზეზემდგომი ხეების მერქნის მარაგი მ3-ში ხნოვანების კლასების 

მიხედვით 
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ცხრილი 43: ფოთლოვნი ხეების მერქნის მარაგი მ3 ხნოვანების კლასების მიხედვით 

სახეობები ახალგაზრდა შუახნოვანი მომწიფარი მწიფე უხნესი სულ 

აღმოსავლური 

წიფელი 
19,701 1,645,720 382,218 1,024,529 28,155 3,072,168 

კავკასიური 

მურყანი 
65,391 289,336 155,936 469,893 152,187 980,556 

კავკასიური 

რცხილა 
36,241 422,924 150,003 174,691 6,103 783,859 

ტკბილი 

წაბლი 
6,236 119,594 77,335 41,487 360 244,652 

წყავი   12,767 10,247 14,539 5,851 37,553 

პონტოური 

მუხა 
544 2,750 1,289 2,254   6,837 

მონპელიეს 

არყის ხე 
2,099 9,308 2,320 5,764 367 19,491 

ტყის თხილი 7,272 1,020 1,295 70 70 9,657 

კავკასიური 

ცაცხვი 
  2,592 11,530.0 10,612 1,008 24,734 

მთის იფანი   138 1,842 1,745   3,725 

ლიტვინოვის 

არყის ხე 
108 754       862 

ცრუაკაცია 552 121       673 

ტუნგის ხე   473 80     553 

ჩვეულებრივი 

კაკალი 
  457   220 220 677 

ქართული 

მუხა 
      612   612 

ვერხვი 72     114   186 

სამოთხის ხე 40         40 

ევროპული 

იფანი 
  4       4 

სულ 138,256 2,507,958 794,095 1,746,530 194,321 5,186,839 

 

 

ცხრილი გვიჩვენებს, რომ ძირითადი ფოთლოვანი სახეობებით გაბატონებულ 

კორომებში ზეზემდოგმი ხეების მერქნის საერთო მარაგი დაახლეობით 

5.2 მლნ. მ3-ის ტოლია. წიფლის მერქნის მარაგი ზეზემდგომი ფოთლოვნების 

მერქნის მარაგის 60%-ს შეადგენს, რაც გაცილებით აღემატება დანარჩენი 

სახეობების მაჩვენებელს. თუ ამას დავუმატებთ თხმელას, რცხილასა და 

წაბლს, მერქნის საერთო მარაგის 998%-ს მივიღებთ. შუახნოვანი კორომების 
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მარაგი ზეზემდგომი ხეების საერთო მერქნის მარაგის 50%-ს შეადგენს. თუ ამას 

დავუმატებთ მომწიფარ კორომებს, ეს მაჩვენებელი 82%-მდე გაიზრდება. 

თვალში საცემია ახალგაზრდა კორომების დაბალი მარაგი, რომელიც მერქნის 

საერთო მარაგის მხოლოდ 3%-ის ტოლია. ქვემოთ მოცემულ სურათზე 

ნაჩვენებია ძირითადი ფოთლოვანი სახეობების მერქნის მარაგის 

გადანაწილება ხნოვანების კლასების მიხედვით. იგი გვიჩვენებს, რომ წიფლის 

მერქნის მარაგი ძირითადად შუახნოვანი და მწიფე კორომების სახითაა 

წარმოდგენილი (ახალგაზრდა და მწიფეზე უხნესი კორომები ძალიან ცოტაა); 

თხმელას მერქნის მარაგი უფრო თანაბრადაა გადანაწილებული, თუმცა მწიფე 

და მწიფეზე უხნესი კორომებზე მერქნის მარაგის მნიშვნელოვანი მოცულობა 

მოდის. წაბლის შემთხვევაში ძალიან დაბალია ახალგაზრდა კორომების 

მარაგი. 

 
 

რაც შეეხება ერთ ჰექტარზე მერქნის მარაგის გადანაწილებას ხნოვანების 

კლასების მიხედვით, ოთხი ფოთლოვანი სახეობის შემთხვევაში მეტ-

ნაკლებად იკვეთება, რომ კორომების ხნოვანების მატებასთან ერთად მათი 

მერქნის მარაგიც იზრდება (რაც მოსალოდნელიც იყო).  
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5. ბუჩქნარის გაბატონებული სახეობები  

 

ბუჩქნარის გაბატონებული სახეობებიდან სატყეო უბნის მთელ ტერიტორიაზე 

გვხვდება როდოდენდრონის 3 სახეობა; ამას გარდა, დიდ ფართობებზეა 

წარმოდგენილი მაყვალი. საერთო ჯამში აღნიშნულ ბუჩქნარს უჭირავს 800,4 ჰა 

ტერიტორია, ანუ სატყეო უბნის მთლიანი ფართობის 1.9%. იხილეთ ქვემოთ 

მოცემული ცხრილი. 

 

ცხრილი 44: ბუჩქნარის გაბატონებული 

სახეობები 

ბუჩქები ჰა სულ %   

ჩვეულებრივი 

როდოდენდრონი 708.3 88.49% 

პონტოური 

როდოდენდრონი 43.6 5.45% 

ყვითელი იელი 36.2 4.52% 

მაყვალი 
12.3 1.54% 

სულ 
800.4 100% 
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დეკას უჭირავს 708 ჰა, ანუ ბუჩქნარების ფართობის 88% და, შესაბამისად, 

ბუჩქნარებიდან ყველაზე გაბატონებული სახეობაა. როდოდენდრონის სამივე 

სახეობა ჯამში გაბატონებულია სატყეო უბანზე ბუჩქნარით დაფარული 

ფართობების 98%-ზე. მათი გადანაწილება სატყეოების მიხედვით მოცემულია 

ქვემო ცხრილში.  

 

ცხრილი 45: როდოდენდრონი ჰა სატყეოების მიხედვით   

ტყის ბლოკი 
პონტოური 

როდოდენდრონი 

ჩვეულებრივი 

როდოდენდრომი 
ყვითელი იელი სულ 

ჩოხატაური 0 133.8 0 133.8 

შუა სურები 33.2 62.1 0 95.3 

ზემო სურები 10.4 18 0 28.4 

მჟავე წყალი 0 486.1 34.9 521 

ზოტი 0 7.1 0 7.1 

ბახმარო 0 1.2 1.3 2.5 

სულ 43.6 708.3 36.2 788.1 

 

ცხრილის მიხედვით, პონტოს შქერი იზრდება მხოლოდ შუასურებისა და 

ზემოსურების სატყეოებში. იელი ძირითადად გვხვდება მჟავეწყლის სატყეოში, 

ხოლო ბახმაროს სატყეოში მცირე ფართობზეა იზრდება. რაც შეეხება დეკას, 

მჟავეწყლის სატყეოში წარმოდგენილია მისი 69%, ანუ 486 ჰა. სამივე სახეობის 

ბუჩქნარის დიდი ნაწილი, კერძოდ კი მთლიანი ფართობის 66%, მოქცეულია 

ასევე მჟავეწყლის სატყეოში. ზოტისა და ბახმაროს სატყეოებში 

როდოდენდრონი ძალიან მცირედაა გავრცელებული.  

 

როდოდენდრონის სახეობების გადანაწილება გამოკვეთილი ვერტიკალურ 

სარტყლიანობით ხასიათდება. კერძოდ, დეკა ძირითადად ზღვის დონიდან 

1001-1500 მ სიმაღლეებზეა გავრცელებული. იელი და პონტოს შქერი 1751 მ-ზე 

ქვემოთ არ იზრდება. ამასთან, პონტოს შქერი ძირითადად ზღვის დონიდან 

2251 მ-ზე ზემოთ გვხვდება. იხილეთ ქვემოთ მოცემული სურათი.  
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დიაგრამა  33: როდოდენდრონის სახეობები ზღვის 

დონიდან სიმაღლის მიხედვით  
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ყვითელი იელი

 
 
რაც შეეხება ბონიტეტის კლასს, როგორც ქვემოთ მოცემული დიაგრამა 

გვიჩვენებს, როდოდენდრონის ძირითადი ნაწილი (95.7%) V კლასს 

მიეკუთვნება. ბონიტეტის ამ კლასში ხვდება იელისა და შქერის მთლიანი 

ფართობები.  

 

დიაგრამა34: როდოდენდრონის სახეობები ბონიტეტის 

კლასების მიხედვით
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ხნოვანების კლასების მიხედვით, დეკიანების და შქერის უდიდესი ნაწილი 

(92.5%) მომწიფარ, მწიფე ან მწიფეზე უხნეს ჯგუფშია, ხოლო 57% - მწიფე ან 

მწიფეზე უხნესია. იელი ძირითადად შუახნოვანი ბუჩქნარითაა 

წარმოდგენილი.  

 

ცხრილი 46: როდოდენდრონი ჰა  ასაკობრივი  კლასის მიხედვით  

სახეობები ახალგაზრდა 
შუახნოვა

ნი 
მომწიფარი მწიფე/უხნესი სულ 

პონტოური როდოდენდრონი 6.5 3.9 19 14.2 43.6 

თხაწართხალა 

როდოდენდრონი   
  12.7 258.1 437.5 

708.3 

ყვითელი იელი 1.3 34.9     36.2 

სულ 7.8 51.5 277.1 451.7 788.1 

სულ %   1.0% 6.5% 35.2% 57.3% 100% 

 

და ბოლოს, როდოდენდრონის ბუჩქნარის 75%-ის სიმჭიდროვე 0.6-0.7 

დიაპაზონშია.  

 

ცხრილი 47: როდოდენდრონის სიხშირე ერთ ჰექტარზე 

სახეობები 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 სულ ჰა 

პონტოური 

როდოდენდრონი 
  19.9 19.0 4.7     43.6 

თხაწართხალა 

როდოდენდრონი   
57.3 363.2 158.5 102.4 26.9   708.3 

ყვითელი იელი 2.1 4.1 27.8 2.2     36.2 

სულ ჰა 59.4 387.2 205.3 109.3 26.9   788.1 

სულ %   7.5% 49.1% 26.0% 13.9% 3.4%     
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დანართი 
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ინვენტარიზაციისთვის გამოყენებული სატაქსაციო ბარათი 
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ინვენტარიზაციის ფოტოსურათები  

 

უბნის ადგილმდებარეობის 
დაფიქსირება GPS-ით 

Vertex-ის ტრანსპონდერით 
სარგებლობა 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ტრანსპონდერის განთავსება 
სანიმუშო ფართობის ცენტრში 
(მითითებულია ფართობის ნომერი 
და სხვა მაჩვენებლები) 

ფართობის რადიუსის განსაზღვრა 
Vertex IV-ით 
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ხის გაბურღვა ხნოვანების 
დასადგენად 

წლიური რგოლების დათვლა ბურღის 
გამონატანზე 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

წაქცეული ხეების დათვლა 
 

 
ხის წვერის სიმაღლის განსაზღვრა კლინომეტრით  
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 დმს-ს გაზომვა 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ბუნებრივი განახლების შეფასება   სატაქსაციო ბარათის შევსება  
  


