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საქართველოს მთავრობის
დადგენილება
2010 წლის 13 აგვისტო ქ. თბილისი

ტყის მოვლისა და აღდგენის წესის შესახებ
მუხლი 1. საქართველოს ტყის კოდექსის 116-ე მუხლის ,,ე.დ.” ქვეპუნქტის
შესაბამისად დამტკიცდეს ტყის მოვლისა და აღდგენის თანდართული წესი.
მუხლი 2. დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად გამოცხადდეს:
ა) საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრის 2003
წლის 5 აგვისტოს N75 ბრძანება ,,სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენისა და გაშენების
მიზნით მცენარეთა სახეობების შერჩევისა და მათი გამოყენების წესის შესახებ დებულების” დამტკიცების თაობაზე”;
ბ) საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის
2001 წლის 17 იანვრის N10/09 ბრძანება
დებულების ,,საქართველოს სახელმწიფო
სამეურნეო ტყის ფონდის უბნისათვის დაცვის განსაკუთრებული რეჟიმის მიკუთვნებისა
და ამ რეჟიმის პირობებში სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებების განხორციელების ზოგადი
წესის შესახებ” დამტკიცების თაობაზე”;
გ) საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის
2001 წლის 10 იანვრის N10/03 ბრძანება ,,ტყის ხანძრებისაგან დაცვის ღონისძიებათა
დაგეგმვისა და განხორციელების შესახებ“ დებულების დამტკიცების თაობაზე”;
დ) საქართველოს სატყეო მეურნეობის დეპარტამენტის თავმჯდომარის 1999 წლის 7
დეკემბრის N10/161 ბრძანება დებულების ,,მოვლითი ჭრის წესის შესახებ” დამტკიცების
თაობაზე”;
ე) საქართველოს სატყეო მეურნეობის სახელმწიფო დეპარტამენტის თავმჯდომარის
2002 წლის 4 დეკემბრის N10/161 ბრძანება ,,სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენისა და
გაშენების შესახებ” დებულების დამტკიცების თაობაზე”.
მუხლი 3. ამოღებულია (13.10.2011 N 391)
მუხლი 4.
დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.
პრემიერ-მინისტრი

ნიკა გილაური
ტყის მოვლისა და აღდგენის წესი
თავი I. ზოგადი დებულებები
მუხლი 1. წესის მიზანი
ამ წესის მიზანია ტყეებში ეკოლოგიური წონასწორობის, ტყეების ხნოვანებითი
სტრუქტურის, სახეობრივი შემადგენლობისა და ხარისხობრივი მდგომარეობის
შენარჩუნების, მდგრადი და მაღალპროდუქტიული კორომების ჩამოყალიბების, ტყით

სარგებლობის შესაძლებლობის გაზრდის, კლიმატური პირობების შენარჩუნებისა და
კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული უარყოფითი ფაქტორების თავიდან აცილების
უზრუნველსაყოფად სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ტყის მოვლისა და
აღდგენის ღონისძიებათა ჩატარებისას წარმოშობილი სამართლებრივი ურთიერთობების
რეგულირება.
მუხლი 2. ტერმინთა განმარტებანი
ამ წესში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობები:
ა) აღმონაცენი _ მიწის ზედაპირზე ამოსული გამოჩენილი ღივი, კორომის პირველი
ხნოვანებითი პერიოდი;
ბ) დეგრადირებული კორომი – კორომი, სადაც დაწყებულია ძირითადი
ნიშან-თვისებების დაქვეითება, გაუარესება;
გ) დაბლითი ხანძარი _ ნიადაგის ზედაპირზე, ტყის ჩამონაყარზე, ხმელ ბალახზე,
ხმელ ფოთლებსა და ჰუმუსის საფარის ზედა ნაწილებზე მოდებული ცეცხლი;
დ) ზეხმელი ხე _ ზრდაშეწყვეტილი ზეზემდგომი გამხმარი ხე;
ე) კალამი _ მცენარის აჭრილი ნაწილი, რომლითაც შეიძლება ვეგეტაციური
გამრავლება;
ვ) კორომი – მომიჯნავე ტერიტორიისაგან შემადგენლობითა და სტრუქტურით
მკვეთრად განსხვავებული ტყის ნაწილი;
ზ) კარტოგრაფიული მასალა:
ზ.ა) საპროექტო ტერიტორიის გეგმა – მასშტაბი 1:10 000 შესაბამისი ლეგენდით;
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ზ.ბ) ტერიტორიის ორგანიზაციის სქემა;
თ) მინერალიზებული ზოლი _ ხანძარსაშიში ტყის კორომების გასწვრივ ადვილად
აალებადი მასალებისაგან (ძირნაყარი, ქვეტყე, მკვდარი საფარი და სხვ.) გაწმენდილი და
ნიადაგის მინერალურ ფენამდე დამუშავებული, არანაკლებ 4,0 მეტრის სიგანის ზოლი;
ი) ნათესარი – მცენარე, რომელიც თესლიდანაა გაზრდილი;
კ) ნერგი _ სანერგის სასკოლო განყოფილებაში აღზრდილი მოზრდილი ტანის
3-4-წლიანი მცენარე;
ლ)
პათოლოგიური გამოკვლევა – კორომების სანიტარიული მდგომარეობის
დადგენის, მავნებელ-დაავადებათა გამოვლენის, აღრიცხვისა და გამაჯანსაღებელი
ღონისძიებების განსაზღვრის მიზნით ჩატარებული კვლევა;
მ) რეკონსტრუქცია – განსაზღვრული ადგილისათვის ნაკლებად ღირებული და
დაბალი წარმადობის მერქნიანი სახეობის ხეების კორომებში მათი სახეობრივი და
სტრუქტურული შემადგენლობის, აგრეთვე პროდუქტიულობისა და ტყის კორომების
მდგრადობის გაუმჯობესების მიზნით არასასურველი მერქნიანი მცენარეების გამოღება და
ტყის აღდგენის სამუშაოების წარმოება;
ნ) სატყეო პლანტაცია _ ნარგაობის შექმნა განსაზღვრული სორტიმენტის მერქნის ან
ტყის სხვა მაღალხარისხოვანი პროდუქციის მისაღებად;
ო)
სატყეო-სამეურნეო
ღონისძიებები
–
სახელმწიფო
ტყის
ფონდში
განსახორციელებელი ყველა ღონისძიება (ჭრა, დარგვა, გაშენება და ა.შ);
პ)
სახანძრო
ბილიკი
–
ტყეში
ხანძარსაწინააღმდეგო
პრევენციის
უზრუნველსაყოფად გაყვანილი 2,5 მ სიგანის ბილიკი;

ჟ) სახეობა – მცენარის ერთ-ერთი ძირითადი ტაქსონომიური ერთეული;
რ) ტყეკაფი – სახელმწიფო ტყის ფონდის განსაზღვრული ტერიტორია, სადაც
გათვალისწინებულია ზეზემდგომი ან ძირნაყარი ხე-ტყის დამზადება;
ს) ტყის აღდგენა _ სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებათა მრავალწლიანი ციკლი,
რომლის მიზანია ტყის ფონდის ტყით დაუფარავ ფართობებსა და დაბალი სიხშირის
კორომებში ტყის აღდგენა და გაშენება;
ტ) ტყის გაშენება _ იმ ტერიტორიების გატყევება, სადაც არ არსებობდა ბუნებრივი
წარმოშობის ტყე;
უ) სპეციალური გამოკვლევა – ფაქტობრივი მდგომარეობის გათვალისწინებით
განსაზღვრული მიმართულებით ჩასატარებელი კვლევა, ცალკეულ შემთხვევებში
შეიძლება მოიცავდეს ტყის პათოლოგიურ გამოკვლევას;
ფ) ტყის სანერგე _ ფართობი, სადაც ხდება ტყის შემქმნელ სახეობათა სარგავი
მასალის მოშენება. ტყის სანერგე შეიძლება იყოს მუდმივი ან დროებითი;
ქ) ტყის მოვლა _ სატყეო-სამეურნეო ღონისძიებათა სისტემა, რომლის მიზანია ტყის
მდგრადი, მაღალპროდუქტიული კორომების ჩამოყალიბება, მისი ბუნებრივი სასარგებლო
თვისებებისა და სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესება;
ღ) ტყის ხანძარი _ ტყის მკვდარი საფარის, ხავსის, ბალახისა და ბუჩქების ან
მთლიანი კორომის გადაწვა;
ყ) ფაუტი ხე – ფუტურო, დამპალი და მშრალად გამოფიტული, სიმკვრივეს
მოკლებული ხე;
შ) ფესვის ნაბარტყი – ყლორტი, რომელიც წარმოიქმნება ზოგიერთი ჯიშის
ფესვებზე (დამატებითი კვირტებისაგან) და აქვს საკუთარი ფესვთა სისტემა;
ჩ)
ძირნაყარი
ხე-ტყე
–
წაქცეული
ხმელი
ხე,
მიწაზე
დაყრილი
მოთხრილ-მოტეხილი, ქარქცეული, თოვლტეხილი მერქანი, წინა წლების ჭრაგავლილი
ტყეკაფებიდან გამოუზიდავად დარჩენილი მერქანი, აგრეთვე ხიდან ჩამოცვენილი
ტოტები, ფიჩხი;
ც) ჭრის ინტენსივობა – ხეთა გამოხშირვის ხარისხი, რომელიც ამცირებს საერთო
მასას, მარაგს, სიხშირეს, საბურველის შეკრულობას ჭრის ერთ ჯერზე, გამოისახება
პროცენტებში ან კუბურ მეტრებში;
ძ) ხეთა ვარჯის ფორმირება _ ხეებზე ქვედა ტოტების (მიწის პირიდან 2 მ-მდე
სიმაღლეზე) შეჭრა და უსაფრთხო ადგილზე განთავსება;
წ) ხმობადი ხე – ხე, რომლის ღეროს ერთი მესამედი გამხმარია.
თავი II. ტყის მოვლა
მუხლი 3. ტყის მოვლის ღონისძიებები
1. ტყის მოვლის ღონისძიებათა განხორციელების საფუძველი შეიძლება იყოს:
ა) სპეციალური გამოკვლევის მასალები;
ბ) ტყის აღრიცხვისა და მონიტორინგის მასალები;
გ) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა საფუძველი.

2. ტყის მოვლის ღონისძიებებს ახორციელებენ საქართველოს ტყის კოდექსის მე-15
და მე-16 მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები, აგრეთვე მათთან შეთანხმებით,
ფიზიკური და იურიდიული პირები, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
21. საქართველოს ტყის კოდექსის მე-16 მუხლით განსაზღვრული სახელმწიფო ტყის
ფონდის მართვის ორგანო უფლებამოსილია, ტყის მოვლის ღონისძიებების
განსახორციელებლად დაინტერესებული პირი შეარჩიოს ინტერესთა გამოხატვის გზით. ამ
მიზნით, მართვის ორგანოს უფროსის ბრძანებით იქმნება სპეციალური კომისია, რომელიც
განსაზღვრავს ინტერესთა გამოხატვის გამოცხადების პირობებსა და კანდიდატებისათვის
წარსადგენ სავალდებულო მოთხოვნებს. კომისიის მიერ დადგენილი პირობებითა და
მოთხოვნებით შესაბამისი ინფორმაცია გამოქვეყნდება მართვის ორგანოს ვებგვერდზე.
დაინტერესებულ პირთა მიერ ინტერესი გამოხატული უნდა იქნეს ინფორმაციის
გამოქვეყნებიდან 14 კალენდარული დღის ვადაში. დაინტერესებულ პირთაგან
გამარჯვებულს კონკურენტული შერჩევის წესით გამოავლენს კომისია. რამდენიმე
კანდიდატის მიერ ერთნაირი პირობების წარდგენის შემთხვევაში, კომისია ერთნაირი
პირობების წარმდგენ კანდიდატებს განუსაზღვრავს ვადას დამატებითი წინადადებების
წარსადგენად. შეთავაზებული წინადადებებიდან საუკეთესოს გამოავლენს კომისია.
(14.02.2017 N 80)

22. დაინტერესებულ პირს განსახორციელებელი ტყის მოვლის ღონისძიებების
სანაცვლოდ შესაძლებელია საკუთრებაში გადაეცეს ამ ღონისძიებების შედეგად
მოპოვებელი მერქნული რესურსი, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებით. ასეთ
შემთხვევაში, დაინტერესებული პირი გადაიხდის მხოლოდ ბუნებრივი რესურსებით
სარგებლობისათვის მოსაკრებელს „ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის
მოსაკრებლების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე-5 მუხლის მე-2 პუნქტით
გათვალისწინებული ცხრილის ტყის მერქნიან სახეობათა შესაბამისი ჯგუფის − მრგვალი
ხე-ტყის (მორის) შემთხვევაში − პირველი კატეგორიისათვის და საშეშე მერქნისათვის −
მე-3 კატეგორიისათვის დადგენილი ოდენობით, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ტყის
მოვლის ღონისძიების სახით გათვალისწინებულია სანიტარიული ჭრის განხორციელება.
(14.02.2017 N 80)

3. სპეციალურ გამოკვლევას, მათ შორის პათოლოგიურ გამოკვლევას, ახორციელებენ
საქართველოს ტყის კოდექსის მე-15 და მე-16 მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები, ან
მათ მიერ განსაზღვრული ტექნიკური დავალების შესაბამისად, ფიზიკური და
იურიდიული პირები, ხელშეკრულების საფუძველზე.
4. ტყის მოვლის ღონისძიებებია:
ა) ტყის ბიოლოგიური, ქიმიური და სელექციური (გენეტიკური) საშუალებებით
დაცვა;
ბ) ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევის საფუძველზე ტყის დაცვა ეკოლოგიური
წონასწორობის დარღვევის გამომწვევი დაავადებებისა და მავნებლების გავრცელებისაგან;
გ) მოვლითი ჭრების განხორციელება;
დ) ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები;
ე) ტყეების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესებისათვის გასატარებელი
ღონისძიებები;

ვ) ტყის სუბალპური ზოლის მოვლის ღონისძიება, ტყის აღდგენა ბუნებრივი
განახლების ხელშეწყობით.
მუხლი 4. მოვლითი ჭრის სახეები
1. კორომთა ხნოვანებისა და ფუნქციური დანიშნულების მიხედვით მოვლითი ჭრის
სახეებია:
ა) განათებითი ჭრა _ უნდა განხორციელდეს 10 წლამდე ხნოვანების 0,7 და მეტი
სიხშირის კორომებში და გულისხმობს ტყის განსაზღვრული უბნის ტერიტორიაზე
არასასურველი მერქნიანი სახეობებისა და ეგზემპლარების (მათ შორის, ქვეტყის), ასევე
ბალახის საფარის მოცილებას მერქნიან მცენარეთა სახეობრივი შემადგენლობის
რეგულირებისა და ზრდის პირობების გაუმჯობესების მიზნით;
ბ) გაწმენდითი ჭრა _ უნდა განხორციელდეს 20 წლამდე ხნოვანების 0,7 და მეტი
სიხშირის შერეულ კორომებში, ამ ადგილისათვის დამახასიათებელი სახეობის
ხეებისათვის ზრდის პირობების გაუმჯობესების მიზნით და გულისხმობს განსაზღვრული
ადგილისათვის არასასურველი სახეობის ხეების მოჭრას. უნდა მოიჭრას 8 სმ-მდე
დიამეტრის ზრდაში ჩამორჩენილი ხეები, გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა ამ დიამეტრის
ხეების ადგილზე დატოვება ხელს არ შეუშლის ჯანსაღი ხეების არსებობას;
გ) გამოხშირვითი ჭრა _ უნდა განხორციელდეს 60 წლამდე (სახეობრივი
შემადგენლობის მიხედვით) ხნოვანების 0,7 და მეტი სიხშირის კორომებში და
გულისხმობს
განსაზღვრული
უბნის
ტერიტორიაზე
ზრდაში
ჩამორჩენილი,
მრუდეღეროიანი და დაზიანებული ხეების მოჭრას დარჩენილი ხეების ღეროებისა და ვარჯების სასურველი ფორმის მისაღებად აუცილებელი პირობების შექმნის მიზნით;
დ) გავლითი ჭრა _ უნდა განხორციელდეს 61 წლის და მეტი ხნოვანების
(გამოხშირვითი ჭრის პერიოდის დამთავრების შემდეგ) 0,7 და მეტი სიხშირის კორომებში
და გულისხმობს განსაზღვრული უბნის ტერიტორიაზე გადაბერებული, დაზიანებული,
მრუდეღეროიანი და ჭრისათვის მიზანშეწონილი სხვა ხეების მოჭრას დარჩენილი
ხეებისათვის მერქნის შემატების პირობების გაუმჯობესების მიზნით;
ე) სანიტარიული ჭრა _ უნდა განხორციელდეს სპეციალური გამოკვლევისა და
წინასწარი აღრიცხვის საფუძველზე კორომების სანიტარიული მდგომარეობის
გაუმჯობესების აუცილებლობის შემთხვევაში და გულისხმობს განსაზღვრული უბნის
ტერიტორიაზე ზეხმელი, ხმობადი, ძლიერ ფაუტი და მავნებლებით ძლიერ დაზიანებული
ხეების მოჭრას;
ვ) სარეკონსტრუქციო ჭრა _ უნდა განხორციელდეს დეგრადირებული მერქნიანი
მცენარეების (ხეები და ბუჩქები) კორომებსა და დაცვით ნარგაობაში მათი სახეობრივი და
სტრუქტურული შემადგენლობის, აგრეთვე პროდუქტიულობის გაუმჯობესების მიზნით
ტყის აღდგენის სამუშაოების განსახორციელებლად.
2. კორომების სანიტარიული მდგომარეობის გაუმჯობესების მიზნით სანიტარიული
ჭრით გარემოდან ამოღებული, ხმელი, ხმობადი და ძირნაყარი ხეები უნდა იქნეს
გამოტანილი ტყიდან.
3. მოვლითი ჭრა ხელოვნურ ნარგაობაში გულისხმობს დაზიანებული, გამხმარი
ეგზემპლარებისა და მავნე მცენარეების პერიოდულად გამოღებას.
4. მოვლითი ჭრებით მიღებული მერქნული რესურსი (თუ ხე-ტყის დამზადების
სპეციალური ლიცენზიით სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული) ტყის მართვის უფლების მქონე

შესაბამისი ორგანოსთვის გადაცემის მიზნით უნდა დასაწყობდეს ტყის მართვის უფლების მქონე
ორგანოების მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე. (13.10.2011 N 391)

5. სარეკონსტრუქციო ჭრა ხორციელდება ტყის აღდგენის პროექტის შესაბამისად.
6. კორომთა ხნოვანება და ჭრის განმეორების სარეკომენდაციო პერიოდი მოვლითი
ჭრის სახეებისა და მერქნიანი სახეობების მიხედვით განსაზღვრულია დანართის
შესაბამისად.
7. მოვლითი ჭრის ყველა სახე (გარდა სანიტარიული და სარეკონსტრუქციო
ჭრებისა) ტარდება 0,7 და მეტი სიხშირის კორომებში, რომლებიც განლაგებული არიან
350-მდე დაქანების ფერდობებზე.
8. მოვლითი ჭრის ინტენსივობა უნდა დადგინდეს კორომის სატაქსაციო
მაჩვენებელთა საფუძველზე.
9. ჭრის ინტენსივობა სიხშირეების მიხედვით განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) 0.7 სიხშირის კორომებში _ არა უმეტეს 10%-ისა;
ბ) 0.8 სიხშირის კორომებში _ არა უმეტეს 15%-ისა;
გ) 0.9 და მეტი სიხშირის კორომებში _ არა უმეტეს 20%-ისა.
მუხლი 5. ხეების კლასიფიკაცია
მოვლითი ჭრის ჩატარებისას ტყეში ყველა ხე მათი სამეურნეო-ბიოლოგიური
ნიშნების მიხედვით იყოფა კატეგორიებად:
ა) რჩეული ხეები – უნდა მიეკუთვნოს ჯანსაღი, თესლით წარმოშობილი, სწორღეროიანი, ტოტებისა და როკებისაგან მაქსიმალურად გაწმენდილი ხეები კარგად
ფორმირებული ვარჯით. როგორც წესი, რჩეული ხეების გამოვლენა ხდება გამოხშირვითი
ჭრის ხნოვანების პერიოდში;
ბ) დამხმარე ხეები – უნდა მიეკუთვნოს ის ხეები, რომლებიც ხელს უწყობენ რჩეული
ხეების ღეროს გაწმენდას ტოტებისაგან, ღეროსა და ვარჯის ფორმირებასა და ნიადაგის
დაცვის ფუნქციის გაუმჯობესებას;
გ) მავნე ხეებს უნდა მიეკუთვნოს:
გ.ა) ხეები, რომლებიც ხელს უშლიან რჩეული და დამხმარე ხეების
ზრდა-განვითარებას, ასევე ზეხმელი, მოტეხილი და მომაკვდავი ხეები;
გ.ბ) დაგრეხილი, დიდნუჟრიანი, ძლიერ გაბარჯღული ხეები, ძირიდან შეტოტვილი
ვარჯით, თუ ასეთი ხეები კორომში არ ასრულებს სხვა რაიმე სასარგებლო ფუნქციას ან/და
მათი მოჭრით არ შეიქმნება დიდი ფანჯრები;
გ.გ) კორომში შერეული არასასურველი მერქნიანი სახეობები, თუ ისინი ხელს
უშლიან რჩეული და დამხმარე ხეების ზრდა-განვითარებას და მათი მოშორება არ
გამოიწვევს კორომის 0.5 სიხშირემდე დაბლა დაყვანას.
მუხლი 6. მოვლითი ჭრის მეთოდები და მოსაჭრელი ხეების შერჩევა
1. მოვლითი ჭრის ჩატარებისას (გარდა განათებითი ჭრისა) უნდა გამოიყოს ტყეკაფი.
2. ტყეკაფის გამოყოფა ხორციელდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი
წესით.

3. მოვლით ჭრას (გარდა სანიტარიული და სარეკონსტრუქციო ჭრებისა) უნდა
დაექვემდებაროს მავნე ხეები და მარაგის შემატების დაჩქარების მიზნით განსაზღვრულ
შემთხვევებში _ ჯგუფურად მდგარი რჩეული ხეები.
4. სანიტარიული ჭრის ჩატარებისას ხეების შერჩევა უნდა მოხდეს კვარტალის
ფარგლებში. კორომიდან გამოღებულ უნდა იქნეს ზეხმელი, ხმობადი (ღეროს ერთი
მესამედი ხმელი), გადატეხილი, ძლიერ ფაუტი (ფუტურო), საშიში მავნებლებით დაზიანებული ხეები.
მუხლი 7. მოვლითი ჭრების განხორციელების განსაკუთრებული მოთხოვნები
1. მოვლითი ჭრა უნდა განხორციელდეს ისეთი ფორმებითა და მეთოდებით,
რომლებიც უზრუნველყოფს რჩეული ხეების მინიმალურ დაზიანებას. გავლითი,
გამოხშირვითი და გაწმენდითი ჭრების განხორციელების პროცესში ჭრაში დაუნიშნავი
ხეების სასიცოცხლო ფუნქციების შეწყვეტით დაზიანება არ უნდა აღემატებოდეს
დარჩენილი ხეების 3%-ს.
2. მოვლითი ჭრის დროს (გარდა სანიტარიული და სარეკონსტრუქციო ჭრებისა)
კორომის სიხშირე არ უნდა იქნეს დაყვანილი 0.6-ზე ქვევით.
3. ტყის პირებში 50 მ-მდე და ტყის გავრცელების ზედა ზღვრის 300-მეტრიან
სუბალპურ ზოლში დასაშვებია მხოლოდ სანიტარიული ჭრის ჩატარება (მავნებლებით
დასახლებული ზეხმელი ხეების მოჭრისა და მიწაზე დაყრილი მოთხრილ-მოტეხილი
ხე-ტყის დამზადება).
4.
მოვლითი
ჭრების
განხორციელებისას
დაუშვებელია
მორთრევა
ტოტებშეუჭრელად.
5. მოვლითი ჭრებით ხე-ტყის დამზადება 300-ზე მეტი დაქანების ფერდობზე
დაიშვება მხოლოდ საბაგირო ტექნოლოგიებისა და ცოცხალი გამწევი ძალის მეშვეობით.
მუხლი 8. ტყეების ხანძრებისაგან დაცვის საერთო მოთხოვნები
1. სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ცეცხლის დანთება აკრძალულია
ხეების ვარჯის ქვეშ, წიწვიან მოზარდ ტყეში, ძველ ნახანძრალებში, ტყის დაზიანებულ
უბნებში (ტყის ქარქცეულ ან ქარტეხილ ადგილებში), დამზადების ნარჩენებიდან გაუწმენდავ ტყეკაფებში, გამოუზიდავად დატოვებული დამზადებული მერქნის ადგილებში,
ტორფიან და გამხმარბალახიან ადგილებში.
2. სახელმწიფო ტყის ფონდის დანარჩენ ტერიტორიაზე ხანძრის დანთება
დასაშვებია ცეცხლის დასანთები ადგილის (ბაქანი) წინასწარი მოწყობის შემთხვევებში.
3. ბაქნის წინასწარი მოწყობა გულისხმობს ცეცხლის კერიდან 1,5 მ რადიუსში
ადვილად აალებადი მასალებისაგან (თივა, ხმელი ბალახი, ფოთლები, ფიჩხი) გაწმენდას.
4. დამზადებული ხე-ტყის დაწყობა უნდა წარმოებდეს მხოლოდ ღია ადგილებში და
ხე-ტყის სასაწყობო ადგილები უნდა იყოს გაწმენდილი ადვილად აალებადი
მასალებისაგან.
მუხლი 9. ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებები
1. ტყის ხანძრების პრევენციული ღონისძიებების დაგეგმვა და ხანძარსაშიშროების
კლასებად დაყოფა ხდება ტყის აღრიცხვის დროს.

2. სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიას ხანძარსაშიში უბნის სტატუსს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან შეთანხმებით ანიჭებს საქართველოს ტყის
კოდექსის მე-15 ან მე-16 მუხლით უფლებამოსილი ორგანო აღრიცხვისა და მონიტორინგის
მასალების საფუძველზე.
3. ხანძარსაწინააღმდეგო პრევენციული ღონისძიებებია:
ა) სახანძრო დანიშნულების გზებისა და ბილიკების მოწყობა მაღალი
ხანძარსაშიშროების კლასის ტყის უბნებში;
ბ)
სახანძრო
დანიშნულების
საავტომობილო
გზებისა
და
ბილიკების
მოვლა-შეკეთება;
გ) ტყის ხანძრების შეჩერება-შეზღუდვის მიზნით ხანძარსაწინააღმდეგო
მინერალიზებული ზოლების მოწყობა;
დ) დაბლითი ტყის ხანძრების გავრცელების თავიდან აცილების მიზნით წიწვოვან
კორომებში ხეთა ვარჯის ფორმირება;
ე) ფოთლოვან და წიწვოვან სახეობათა მწკრივთაშორისი მონაცვლეობით გაშენება
ხანძარმედეგი კორომების შექმნის მიზნით;
ვ) ხანძარსაშიში კორომებიდან ძირნაყარი ხე-ტყის გამოტანა და განთავსება
უსაფრთხო ადგილზე.
მუხლი 10. ხანძრისა და მისი შედეგების აღმოფხვრის ღონისძიებები
1. სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიაზე ხანძრის ლიკვიდაციას ახორციელებს
საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო სახელმწიფო ტყის ფონდის შესაბამისი უბნის
მართვის უფლების მქონე ორგანოსა და ტყითმოსარგებლის მონაწილეობით.
2. ნახანძრალი ტერიტორიის აღდგენითი ღონისძიებები ხორციელდება აღდგენის
პროექტით.
3. ნახანძრალ ტერიტორიაზე მერქნიანი ხე-მცენარეების მოჭრა დაიშვება
სპეციალური გამოკვლევის საფუძველზე და/ან აღდგენის პროექტით გათვალისწინებულ
შემთხვევაში.
4. ნახანძრალ ტერიტორიაზე ხეების მოჭრის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ტყის
მართვის უფლების მქონე შესაბამისი ორგანო. (13.10.2011 N 391)
მუხლი 11. ტყის მოვლა ბიოლოგიური, ქიმიური, სელექციური (გენეტიკური) და სხვა
სპეციალური საშუალებებით
1. ბიოლოგიური, ქიმიური, სელექციური (გენეტიკური) და სხვა სპეციალური
საშუალებებით ტყის მოვლა ხორციელდება პათოლოგიური გამოკვლევების საფუძველზე
დასახულ ღონისძიებათა მიხედვით.
2. ტყეების პათოლოგიური გამოკვლევა მიზნად ისახავს:
ა) კორომების საერთო სანიტარიული მდგომარეობის დადგენას;
ბ)
მავნებელ-დაავადებათა
გამოვლენას,
აღრიცხვას,
მათი
გავრცელების
მასშტაბებისა და განვითარების ტენდენციების დადგენასა და მათთან ბრძოლის
რეკომენდაციებს.

3. ტყის მოვლის მიზნით ბიოლოგიური და ქიმიური საშუალებების გამოყენების
უფლებას ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს ანიჭებენ ტყის კოდექსის მე-15 და მე-16
მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები.
4. ტყის ბიოლოგიური და ქიმიური საშუალებებით დაცვის ზედამხედველობასა და
კონტროლს თავიანთ სამოქმედო ტერიტორიებზე ახორციელებენ ტყის კოდექსის მე-15 და
მე-16 მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები.
5. მავნებელ-დაავადებათა წინააღმდეგ გამოსაყენებელი ბიოლოგიური, ქიმიური,
სელექციური (გენეტიკური) და სხვა სპეციალური საშუალებების ნუსხა და მეთოდები
თანხმდება საქართველოს გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების სამინისტროსთან.
მუხლი 12. ტყის მოვლის ღონისძიებები სტიქიური და სხვა გაუთვალისწინებელი
მოვლენების შემთხვევაში
1. სტიქიური მოვლენის (ხანძარი, ქარი, თოვლი, ზვავი, მეწყერი და სხვ.) ან სხვა
მასშტაბურ (სოციალური, ბიოლოგიური, გლობალური ეკოლოგიური და სხვ.)
გაუთვალისწინებელ შემთხვევებში უარყოფითი შედეგების ლიკვიდაციის ღონისძიებები
ფინანსდება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან სამინისტროს სპეციალური გამოკვლევის
საფუძველზე.
2.
ამ
მუხლის
პირველი
პუნქტით
გათვალისწინებულ
შემთხვევებში
განხორციელებულ ჭრებზე არ ვრცელდება ტყითსარგებლობის წესითა და ამ წესით
დადგენილი ჭრის მოთხოვნები.
3. ამ მუხლის პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევებში, შესაბამის
სახელმწიფო უწყებას უფლება აქვს, მოსალოდნელი ზიანის თავიდან აცილების ან
შემცირების მიზნით განახორციელოს ჭრები მხოლოდ იმ მოცულობით, რაც აუცილებელია
ამ პუნქტში აღნიშნული მიზნის მისაღწევად.
4. ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებულ შემთხვევაში დგება შესაბამისი
აქტი, რომელიც წარედგინება ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანოს.
თავი III. ტყის აღდგენა
მუხლი 13. ტყის აღდგენის დაგეგმვა
1. სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენის ღონისძიებებს, არსებული საშუალებების
გათვალისწინებით, ტყის ფონდის აღრიცხვისა და მონიტორინგის მასალებისა და სხვა
სპეციალური გამოკვლევების საფუძველზე გეგმავენ საქართველოს ტყის კოდექსის მე-15
და მე-16 მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები.
2. სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენით ღონისძიებებს ახორციელებენ
საქართველოს ტყის კოდექსის მე-15 და მე-16 მუხლებით უფლებამოსილი ორგანოები,
აგრეთვე მათთან შეთანხმებით – ფიზიკური და იურიდიული პირები საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.
3. შერჩეულ ტერიტორიებზე ტყის აღდგენა ექვემდებარება დაგეგმვას.
4. დაგეგმილ ტერიტორიაზე უნდა შედგეს ტყის აღდგენის პროექტი, რომელსაც
ამტკიცებს სახელმწიფო ტყის მართვის უფლების მქონე ორგანო.
5. ამოღებულია (13.10.2011 N 391)

მუხლი 14. ტყის აღდგენის ღონისძიებები
ტყის აღდგენის ღონისძიებებია:
ა) ქვეტყის გამოხშირვა ან მთლიანად მოცილება, ტყისპირისა და სუბალპური
მეჩხერი ტყეების მოვლა, დარგვა, თესვა;
ბ) ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობა;
გ) რეკონსტრუქცია.
მუხლი 15. აღსადგენი სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის გამოვლენა
1. აღსადგენი სახელმწიფო ტყის ფონდის ტერიტორიის გამოვლენას ახორციელებს
მისი მართვისათვის უფლებამოსილი ორგანო.
2. აღსადგენი ტერიტორიის გამოვლენისას უნდა იქნეს დადგენილი და
გამოკვლეული შემდეგი გარემოებები:
ა) ფართობი;
ბ) მდებარეობა (სატყეო უბნის, სატყეოს, კვარტალისა და ლიტერის მითითებით);
გ) ამ ტერიტორიაზე ადრე არსებული ტყის შემადგენლობა და გაბატონებული
სახეობები (ასეთი ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში);
დ) ამ ტერიტორიაზე ადრე არსებული ტყის განადგურების მიზეზები (ასეთი
ინფორმაციის არსებობის შემთხვევაში);
ე) ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის გზით ტყის აღდგენის გამოყენების
შესაძლებლობის შეფასება (აღმონაცენის რაოდენობა, სახეობა, ხელსაყრელი ბუნებრივი
პირობები, ძოვებით ამ ტერიტორიის დატვირთვა და სხვ.);
ვ) ამ ტერიტორიაზე ტყის განადგურების (გაჩეხის, გამეჩხერების) შედეგად
გამოწვეული უარყოფითი მოვლენებისა და მათი შედეგების შეფასება;
ზ) სხვა არსებითი გარემოებები.
მუხლი 16. აღდგენას დაქვემდებარებული ტერიტორიები
აღდგენას ექვემდებარება:
ა) ნახანძრალები და ასევე სხვა მიზეზით განადგურებული როგორც ბუნებრივი, ისე
ხელოვნურად გაშენებული ტყით დაკავებული ფართობები;
ბ) ტყით დაუფარავი ფართობები, რომელთა ბუნებრივ-კლიმატური პირობები
იძლევა ტყის აღდგენის საშუალებას;
გ) გამეჩხერებული და ბუნებრივი წარმოშობის მეჩხერი კორომები (0.1-0.2
სიხშირის), რომლებიც საჭიროებს ხელოვნური გზით აღდგენას;
დ) დეგრადირებული კორომები, რომლებიც საჭიროებს რეკონსტრუქციას.
მუხლი 17. ტყის აღდგენის ფორმები
ტყის აღდგენის ფორმები მოიცავს:
ა) ტყის აღდგენას;
ა.ა) ტყის ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობას;
ა.ბ) დარგვასა და თესვას;
ბ) ტყის გაშენებას დარგვითა და თესვით.

მუხლი 18. ტყის აღდგენის მიზნით ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობა
ტყის ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობის ღონისძიებები შეიძლება იყოს:
ა) ტყის დამაკმაყოფილებელი ბუნებრივი განახლების არსებობისას აღსადგენი
ფართობის მთლიანი ან ნაწილობრივი შეღობვა ძოვებისაგან დაცვის მიზნით;
ბ) ტყის არადამაკმაყოფილებელი ბუნებრივი განახლების პირობებში ფართობის
მთლიანი შეღობვა, ნიადაგის აჩიჩქნა (ფართობის დაახლოებით მესამედზე 8-10 სმ
სიღრმით), აგრეთვე შეღობილ ფართობზე სასურველი სახეობის თესლის შეთესვა ბაქნებსა
და ზოლებზე (ფართობის დაახლოებით მესამედზე ან უფრო მეტზე, საჭიროების
მიხედვით).
მუხლი 19. ტყის აღდგენის ფორმების შერჩევა
1. ტყის აღდგენის ფორმები შეირჩევა ეკოლოგიური და ეკონომიკური
მიზანშეწონილობის საფუძველზე.
2. სახელმწიფო ტყის ფონდის იმ ტერიტორიაზე, სადაც ეს შესაძლებელია,
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს ბუნებრივი განახლებისათვის ხელშეწყობის გზით ტყის
აღდგენას.
მუხლი 20. ტყის აღდგენის დაპროექტება
1. დაპროექტებას ექვემდებარება:
ა) ტყის კულტურების გაშენება;
ბ) სანერგეების მოწყობა;
გ) სატყეო პლანტაციების გაშენება;
დ) დაცვითი ნარგავების გაშენება;
ე) დეგრადირებული ტყის კორომების, ეკოსისტემებისა და ტყის ლანდშაფტების
რეკონსტრუქცია;
ვ) ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებები.
2. ტყის აღდგენის პროექტი უნდა მოიცავდეს შემდეგ ინფორმაციას:
ა) პროექტის შედგენის საფუძველსა (ბრძანება, ხელშეკრულება და ა.შ) და მიზანს;
ბ) აღდგენას დაქვემდებარებული
ფართობის დეტალურ დახასიათებას:
ადგილმდებარეობის (სატყეო უბანი, სატყეო, კვარტალი, ლიტერი), საზღვრების,
მიმდებარე ტერიტორიებისა და ბუნებრივი პირობების (კლიმატი, ნიადაგები და სხვ.)
მითითებით;
გ) შერჩეული სახეობის ბოტანიკურ და ბიოეკოლოგიურ თავისებურებათა
დახასიათებას;
დ) შერჩეული სახეობის ენტო- და ფიტომავნებლების დახასიათებასა და მათ
წინააღმდეგ ბრძოლის რეკომენდაციებს;
ე) საპროექტო ღონისძიებებისა და ამ ღონისძიებებით გათვალისწინებული
სამუშაოების მოცულობებისა და პარამეტრების შესახებ; (13.10.2011 N 391)
ვ) მოვლის ღონისძიებებს;
ზ) კარტოგრაფიულ მასალას;
თ)ამოღებულია (13.10.2011 N 391)

3. ტყის აღდგენის პროექტი მტკიცება სახელმწიფო ტყის ფონდის მართვის უფლების
მქონე ორგანოს მიერ.
4. ბუნებრივი განახლების ხელშეწყობის ღონისძიებების პროექტი უნდა მოიცავდეს
ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“, „ე“ და „ვ“ ქვეპუნქტებით დადგენილ ინფორმაციას.
(13.10.2011 N 391)

მუხლი 21. ტყის აღდგენის განხორციელების ეტაპები
1. ტყის აღდგენისა და გაშენების ეტაპებია:
ა) თესლის დამზადება;
ბ) სანერგის მოწყობა;
გ) ტყის აღდგენის პროექტით გათვალისწინებული სხვა ღონისძიებების, მათ შორის,
აუცილებელი მრავალწლიანი მოვლის განხორციელება.
2. ამოღებულია (13.10.2011 N 391)
მუხლი 22. სარგავი მასალა
ტყის აღდგენისათვის სარგავ მასალად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს:
ა) ნათესარი;
ბ) ნერგი;
გ) კალამი;
დ) ფესვის ნაბარტყი.
მუხლი 23. განსაკუთრებული მოთხოვნები ტყის აღდგენის განხორციელებისას
1. მცენარეთა სახეობების შერჩევასა და გამოყენებასთან დაკავშირებული
სამუშაოები
უნდა
ჩატარდეს
ბიომრავალფეროვნების
დაცვის
მოთხოვნათა
გათვალისწინებით.
2. ამოღებულია (13.10.2011 N 391)
3. სახელმწიფო ტყის ფონდში ტყის აღდგენისათვის სახელმწიფო ტყის ფონდის
მართვის უფლების მქონე ორგანოს უფლება აქვს, მის სამოქმედო ტერიტორიაზე მოიპოვოს
და გამოიყენოს მოზარდ-აღმონაცენი, ფესვის ნაბარტყი და კალამი. (28.09.2010 N 298)
4. სახელმწიფო ტყის ფონდის აღდგენისა და გაშენების მიზნით მცენარეთა
მერქნიანი სახეობები შეირჩევა უპირატესად იმ ადგილობრივი სახეობებისაგან, რომლებიც
დამახასიათებელია კონკრეტული გარემო პირობებისათვის.
5. სანერგეში სარგავი მასალის აღსაზრდელი ასორტიმენტი შეირჩევა გასატყევებელი
ფართობების და სანერგის ბუნებრივ-კლიმატური პირობების შესაბამისად.
6. ინტროდუქციისათვის მერქნიან მცენარეთა სახეობების შერჩევა უნდა მოხდეს
მათი ბუნებრივ-კლიმატური და სხვა თვისებების შესწავლით, რათა თავიდან იქნეს
აცილებული მათი უარყოფითი ზემოქმედება ადგილობრივ სახეობებსა და სხვა ფაქტორებზე.
7. ინტროდუქცირებული სახეობებით ძირითადად უნდა შეიქმნას სატყეო
პლანტაციები.
8. აღდგენილი და/ან გაშენებული ტყის მოვლის სამუშაოების ხანგრძლივობა, ასევე
სხვა მახასიათებლები განისაზღვრება ტყის აღდგენის პროექტით.

9. აკრძალულია გენეტიკურად მოდიფიცირებული სათესლე და სარგავი მასალების,
მცენარეების და/ან მათი ნაწილების გამოყენება ტყის აღდგენის მიზნით.
მუხლი 24. აღსადგენი ტერიტორიის შეღობვა (28.09.2010 N 298)
1. თუ ტყის აღდგენა საჭიროებს აღსადგენი ტერიტორიის შეღობვას, სახელმწიფო
ტყის ფონდის მართვის უფლების მქონე ორგანოს უფლება აქვს, ამ მიზნით გამოიყენოს სახელმწიფო ტყის ფონდში არსებული მოთხრილ-მოტეხილი და ძირნაყარი მერქნული
რესურსი.
2. აღსადგენი ტერიტორიის შეღობვისას გამოყენებულ უნდა იქნეს არანაკლებ 2
მეტრი სიმაღლის მერქნული რესურსი, რომელიც მიწის ზემოთ უნდა შეადგენდეს
არანაკლებ 1.5 მეტრს.

დანართი
კორომთა ხნოვანება და ჭრის განმეორების სარეკომენდაციო პერიოდი მოვლითი ჭრის
სახეებისა და მერქნიანი სახეობების მიხედვით
მოვლითი ჭრის

წიწვოვანები, მუხა, წიფელი, რცხილა,

მაგარმერქნიანი ამონაყრითი

სახეები

იფანი, ნეკერჩხალი

წარმოშობის, რბილმერქნიანი და სხვა

(თესლით წარმოშობილი)
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61 და მეტი
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გამოხშირვი-თი
გავლითი

