
ტყე	  და	  კლიმატის	  ცვლილება	  

მერაბ	  მაჭავარიანი	  



მიმოხილვა	  
•  მსოფლიო	  ტყეები	  და	  სატყეო	  

მეურნეობა	  
•  ტყეები	  და	  ნახშირბადის	  

მიმოქცევა	  
•  ტყეები	  და	  კლიმატის	  

ცვლილება:	  
–  ზემოქმედება	  
–  შერბილება/შესუსტება	  
–  ადაპტაცია	  



მსოფლიო	  ტყეები	  

•  ტყეები	  მოიცავს	  4	  მილიარდ	  ჰექტარს-‐დედამიწის	  ზედაპირის	  30%,	  4	  მილიარდ	  მ3	  
•  89%	  არის	  ბუნებრივი	  ტყეები	  (მ.შ.	  36%	  პირველადი	  წარმოშობის	  და	  53%	  შეცვლილი)	  

მერაბ მაჭავარიანი Source: FAO Global Forest Resource Assessment 2005 

Forest 
Other wooded land 
Other land 
Water 



მსოფლიო	  ტყეები	  -‐	  ბოლოდროინდელი	  ცვლილებები	  

•  ტყეების	  უდიდესი	  დანაკარგი	  
მცირე	  შემოსავლიან,	  	  ქვედა	  
სარტყელში	  მდებარე	  ქვეყნებშია	  

•  სუფთა	  საშუალო	  წლიური	  
დანაკარგი:	  ბრაზილია-‐3,1	  
მილიონი	  ჰა,	  ინდონეზია-‐1,9	  
მილიონი	  ჰა	  

•  სუფთა	  წლიური	  მატება:	  ჩინეთი-‐4	  
მილიონი	  ჰა	  

•  ტყეები	  იკარგება:	  
–  ახალი	  დასახლებების,	  ინფრასტრუქტურის,	  არასწორი	  ტყის	  ჭრის	  გამო	  
–  რადგან	  წარმოადგენენ	  ნახშირბადის	  წყაროს	  

•  ტყეები	  მატულობს:	  
–  გატყევების,	  ლანდშაფტების	  აღდგენის,	  ბუნებრივი	  განახლების	  გამო	  
–  ნახშირბადის	  დაგროვების	  მიზნით	  

მერაბ მაჭავარიანი Source: FAO Global Forest Resource Assessment 2005 

>0.5% წლიური შემცირება >0.5% წლიური მატება ცვლილების დონე<0.5% წელიწადში 

ცვლილებები 2000 – 2005 



ნახშირბადის	  გავლენა	  მსოფლიო	  ტყეების	  საფარის	  ცვლილებაზე	  

მერაბ მაჭავარიანი 

÷  ტყე წარმოადგენს ნახშირბადის როგორც უდიდეს წყაროს, ასევე მარაგს   

÷  მსოფლიო სატყეო სექტორი: 
•  ემისია ტყეების განადგურებით ≈1.6 გტ ნ/წ 
•  ექვივალენტია 20% ანტროპოგენული სათბურის გაზებისა  

÷  ტყეები ზემოქმედებენ კლიმატზე და განიცდიან ზემოქმედებას 
კლიმატის ცვლილებით 

•  შედეგი განაპირობებს შერბილების და ადაპტაციის 
შესაძლებლობებს 



როგორ	  ზემოქმედებენ	  ტყეები	  ნახშირბადის	  
მიმოქცევაზე	  

}  ადამიანების	  მიერ	  
გამოწვეული	  ემისიების	  
ნახევარზე	  ნაკლები	  
რჩება	  ატმოსფეროში	  

მერაბ მაჭავარიანი 

3.2 ± 0.1 გტ ნ/წ ატმოსფერული ფრაქციები 

ატმოსფერო 

ბიოსფერო 

6.4 ± 0.4 
წიაღისეული 

საწვავი 

2.2 ± 0.4 
ოკეანის მიერ 
შთანთქმა 

1.6 ± 0.9 
მიწათსარგებლობის 

ცვლილება 

2.6 ± 0.1 
ნიადაგის, განსაკ. 
ტყეების მიერ 
შთანთქმა)  

Data from IPCC AR4 WG1 2007 

ემისიის შემცირება ნახშირბადის დაგროვება 

÷  შერბილება= ემისიების	  
შემცირება	  და/ან	  
გაზრდილი	  მარაგები	  

÷  ტყეებს/სატყეო	  მეურნეობას	  
შეუძლიათ	  მოახდინონ	  
მნიშვნელოვანი	  
ზემოქმედება	  მომავალში	  
ნახშირბადის	  ატმოსფეროში	  
კონცენტრაციაზე	  



კლიმატის	  ცვლილება	  და	  ტყეები:	  ზემოქმედება	  

მერაბ მაჭავარიანი 
From IPCC AR4 WG1 2007 

ზედაპირის ტემპერატურის პროგნოზირება (მსგავსად1980-1999) 

ემისიის სცენარი: 

B1 

A2 

2020 – 2029 (მოკლევადიანი) 2090 – 2099 (გრძელვადიანი) 

სათბურის გაზების 
მატება 

კლიმატის  
ცვლილება 

ზემოქმედება 
ტყეებზე 

ტემპერატურის  
ზრდა 

უკუშედეგები? 



კლიმატის	  ცვლილება	  და	  ტყეები:	  ზემოქმედება	  (მოკლევადიანი)	  

}  CO2	  გამოყოფა	  
}  მაღალი	  ტემპერატურები	  (მ.შ.	  
ზრდის	  ტემპი)	  

}  აზოტის	  დაგროვება	  
}  სავეგეტაციო	  პერიოდის	  
გახანგრძლივება	  

}  დიაპაზონის	  ზრდა	  

}  ტყის	  ხანძრების	  რაოდენობა	  და	  
მასშტაბები,	  ქარიშხლები	  და	  
წყალდიდობები	  

}  მავნებელ	  დაავადებების	  
მატება,	  გავრცელება	  და	  
სიხშირე	  

}  ინვაზიური	  სახეობები	  
}  უკუშედეგები	  

მერაბ მაჭავარიანი 

პროდუქტიულობის მატება დაზიანების მატება 



ამჟამად 

IPCC 1995, GFDL + MAPSS models 

Temperate grasses 
Grasslands 
Deserts 
Savanna 
Tropical seasonal forests 
Tropical moist forest 
Wetland, mangrove etc 
Agricultural land 
Ice 
Tundra 
Boreal forests 

2 x CO2 

კლიმატის 
ცვლილება 

შეზღუდული გავრცელება, განსაკუთრებით ჩრდილოეთ ნახევარსფეროში 

კლიმატის	  ცვლილება	  და	  ტყეები:	  ზემოქმედება	  (გრძელვადიანი)	  

მერაბ მაჭავარიანი 



ტყეები	  და	  შემარბილებელი	  ქმედებები	  
}  ტყეები	  და	  სატყეო	  მეურნეობა	  ვერ	  გადაწყვეტენ	  წიაღისეული	  საწვავით	  

გამოწვეული	  ემისიების	  პრობლემას,	  მაგრამ	  შეუძლიათ	  ამ	  საქმეში	  
ხელშეწყობა	  

}  ტყეების	  განადგურების	  შემცირებამ	  და	  ტყის	  აღდგენის	  ზრდამ	  შეიძლება	  
დააბალანსოს	  სატრანსპორტო	  სექტორის	  მიერ	  გამოწვეული	  ემისიები	  

	  

მერაბ მაჭავარიანი 



ტყეები	  და	  შემარბილებელი	  ქმედებები:	  მართვის	  ვარიანტები	  

•  ტყის	  ფართობების	  შენარჩუნება	  ან	  ზრდა	  
–  ფართობების	  კლების	  შემცირება,	  გატყევების	  მატება	  

•  ზეზემდგომ	  კორომებში	  ნახშირბადის	  მატება	  
–  ამორჩევითი	  ჭრების	  სისტემა,	  ნარჩენების	  დაწვის	  

შემცირება,	  განახლების	  არ	  გადადება,	  სახეობათა	  
შერჩევა	  

•  ლანდშაფტების	  დონეზე	  ნახშირბადის	  მატება	  
–  საროტაციო	  პერიოდის	  გაზრდა,	  მ.შ.	  კონსერვაციული	  

ადგილების	  დაცვა	  სხვადასხვა	  ზემოქმედებისაგან	  

•  ნახშირბადის	  მარაგის	  მატება	  მერქნულ	  
პროდუქტებში,	  ემისიების	  ჩანაცვლება	  სხვა	  
პრდუქტებით	  და	  ბიონერგიით	  

–  ხანგრძლივ	  სიცოცხლისუნარიანი	  პროდუქტები,	  
რეციკლირება,	  ბიოსაწვავი,	  ნარჩენები	  

მერაბ მაჭავარიანი 



ტყეები	  და	  ადაპტაცია	  

•  დათბობის	  მიმდინარეობა	  
2000	  წლის	  დონის	  
მიხედვით	  

•  მაღალ	  განედებზე	  მეტი	  
ზემოქმედება	  

•  ადაპტაციის	  საჭიროების	  
ზრდა	  შესაბამის	  
შემარბილებელ	  
ქმედებებთან	  ერთად	  

მერაბ მაჭავარიანი 
From IPCC AR4 WG1 2007 

1st assessment report 
2nd assessment report 
3rd assessment report 
Observed 

Constant from 2000 

Emissions scenarios 

ადაპტაცია = ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური სისტემების 
მისადაგება კლიმატის ცვლილებით გამოწვეულ ზემოქმედებასთან 



ტყეები	  და	  ადაპტაცია	  

•  ტექნოლოგიური	  
(მაგ.	  მიგრაციის	  ხელშეწყობა,	  მდგრადობის	  
გაძლიერება)	  

•  ქცევითი	  
(მაგ.	  შეცვლილი	  მოთხოვნები	  ეკოსისტემის	  
მომსახურეობის	  მიმართ)	  

•  მმართველობითი	  
(მაგ.	  შეცვლილი	  ტყის	  პრაქტიკა)	  

•  პოლიტიკა	  
(მაგ.	  დაგეგმვის	  წესები)	  

მერაბ მაჭავარიანი 

ადაპტაციის და შემარბილებელი ქმედებების ერთიანი პაკეტი 
ხელს შეუწყობს კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული რისკების 
შემცირებას 

შესაძლებლობები? 


