ინფოჽმაია ალასის შესახებ
ალასი მომზადდა CENN-ის და ვენეს უნივეჽსიეის (ITC) გეოინფოჽმაიული მენიეჽებისა და დედამიის შემსავლელი ფაკულეის
მიეჽ, ნიდეჽლანდების საგაჽეო საქმეთა სამინისჽოს სოიალუჽი ჽანსფოჽმაიის პჽოგჽამის (MATRA) ფინანსუჽი მხაჽდაჭჽით.

ვებალასის მისამაჽთია: drm.cenn.org

ალასი განახლდა და ხელახლა გამოია პჽოექის ყის მდგჽადი მაჽთვა საქაჽთველოში – ფაზა II ფაჽგლებში ავსჽიის თანამშჽომლობა
განვითაჽებისთვის (ADC) ფინანსუჽი მხაჽდაჭეჽით.

• შემუშავდა ჽისკის შეფასების სახელმძღვანელო ინსჽუქიები;

პუბლიკაიის მიზანია სახელმიფო ინსიუების შესაძლებლობების განვითაჽება კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვის კუთხით, აგჽეთვე ეჽიოჽიულ დაგეგმაჽებაში თანამედჽოვე სივჽითი მიდგომებისა და ექნოლოგიების დანეჽგვა.
ალასის განახლება და ხელახლა გამოემა, პიჽველ ჽიგში, განაპიჽობა იჽაჟის სჽულად ამოუჽვამ. მეოჽე მხჽივ, CENN-მა
მიზანშეონილად მიიჩნია ალასში ყის საფჽის, ჽოგოჽ სიქიუჽ პჽოესებთან (მეყეჽი, ღვაჽოფი, ყალმოვაჽდნა, თოვლის ზვავი,
გვალვა და სხვ.) დაკავშიჽებული საფჽთხეებისა და ჽისკების ეჽთ-ეჽთი მთავაჽი მაჽეგულიჽებელი ბუნებჽივი ფენომენის, ჽუკების შეანა.
ალასი შეიავს ინფოჽმაიას საქაჽთველოს ეჽიოჽიისათვის დამახასიათებელი ბუნებჽივი სიქიუჽი საფჽთხეების, საფჽთხის ინაშე
მყოფი ობიექების (შენობები, მოსახლეობა, მშპ და სხვ.), სხვადასხვა იპის მოყვლადობის – ფიზიკუჽი, სოიალუჽი, ეკოლოგიუჽი,
ეკონომიკუჽი – ჽისკების შესახებ.
ალასის გამოყენება სამთავჽობო უყებებსა და მოსახლეობას დაეხმაჽება კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვის, შემიჽებისა და აღმოფხვჽის
პოლიიკის დახვეაში; აგჽეთვე - სხვადასხვა იპის განვითაჽების პჽოექების ეფექიანად დაგეგმვასა და განხოჽილებაში. ალასი
დაინეჽესებულ პიჽებსა და ოჽგანიზაიებს შესაძლებლობას აძლევს, შეაფასონ აჽსებული ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკები და
გამოვევები სათემო დონეზე.

ინიიაივის ფაჽგლებში:
• მოხდა კაასჽოფების ჽისკების მაჽთვის საკითხებზე მომუშავე სახელმიფო ინსიუების თანამშჽომლების კვალიფიკაიის ამაღლება
კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვისა და შემიჽების თანამედჽოვე ექნოლოგიებსა და მიდგომებში;
• შეიქმნა კაასჽოფების ჽისკების მონაემების მაჽთვისა და ანალიზის ახალი სისემა;
• შემუშავდა საქაჽთველოში ბუნებჽივი სიქიუჽი მოვლენების საფჽთხეებისა და ჽისკების ვებ და ბეჭდუჽი ალასი;
• შეფასდა სხვადასხვა სიქიის კონკჽეული შემთხვევები თანამედჽოვე ექნოლოგიებისა და მიდგომების გამოყენებით;
• შემუშავდა ჽისკის კომუნიკაიის სჽაეგია;
• განახლდა ჽუკები და მონაემები.
შენიშვნა: ალასში მოემული ჽუკების დიდი ნაილი და ხჽილები შედგენილია 2008-2011 ლებში აჽსებული მონაემების გამოყენებით.
ნაილი ჽუკებისა (დაული ეჽიოჽიები; ყის საფაჽი; ხემენაჽეულობის საფაჽის მაება და კაჽგვა; დაფიქსიჽებული მიისძვჽები;
დაფიქსიჽებული მეყჽები, ღვაჽოფები და ქვათა ვენა; მეყჽის, ღვაჽოფისა და ქვათა ვენის საფჽთხეები; დაფიქსიჽებული
ყალდიდობები და ყალმოვაჽდნები; ყისა და ველის დაფიქსიჽებული ხანძჽები; ყისა და ველის ხანძჽების საფჽთხე; ყის საფაჽის
საფჽთხეების ზონიჽება) განახლებულია 2017 ლის მონაემების საფუძველზე.

ალასში განთავსებული ჽუკები შემუშავებულია საეჽთაშოჽისო და ეჽოვნულ დონეზე აპჽობიჽებული თანამედჽოვე კვლევებისა და
შეფასებების მეთოდებზე დაყჽდნობით. ალასის პაჽალელუჽად, ასევე, მომზადდა ვებალასი, ჽომელი იძლევა საფჽთხეების, ჽისკების
და ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ობიექების ანალიზის საშუალებას ადმინისჽაიული ეჽთეულების დონეზე.
ალასის შინააჽსზე პასუხისმგებელია პჽოექის განმახოჽიელებელი და, შესაძლებელია, აჽ ემთხვეოდეს ADC-ის მოსაზჽებებსა და შეხედულებებს.
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Information about the Atlas

I

The Atlas was elaborated by CENN and University of Twente’s (ITC) Geo-Information Science and Earth Observation Faculty, with ﬁnancial support provided
by the Social Transformation Programme (MATRA) of the Ministry of Foreign Aﬀairs of Netherlands.

The web-atlas is available at the following link: drm.cenn.org.

The Atlas was updated and republished in the scope of the project Sustainable Forest Governance in Georgia – Phase II with ﬁnancial support provided by the Austrian Development Cooperation (ADC).

• The risk assessment guidelines were prepared;

The publication aims to improve state institution capabilities regarding Disaster Risk Management, as well as implement modern spatial approaches and
technologies in spatial planning.

• A new system of disaster risks data management and analysis was created;

Updating and republishing the Atlas was based on two factors. First, the Atlas was out of print. Second, CENN decided to include forest cover maps in the
Atlas as it serves to mitigate and/or prevent natural hazards and risks (i.e. landslides, mudslides, ﬂash ﬂoods, avalanches, droughts, etc.).

Within the initiative:
• The qualiﬁcation of state institutions working on DRM issues was increased in modern technologies and approaches to DRM and DRR;
• The web-atlas and printed version of the natural hazards and risks in Georgia were developed;
• The risk assessments of speciﬁc examples of diﬀerent types of natural hazards were conducted by using modern technologies and approaches;

The Atlas reﬂects information concerning natural hazards and risks, exposure analysis (buildings, population, GDP, etc.), vulnerability and risk analysis
- physical, social, environmental and economic.

• The risk communication strategy was developed;

The Atlas aims to support governmental institutions in DRM, developing eﬀective policies in terms of mitigating and/or preventing natural hazards,
and eﬀectively planning and implementing various development projects. By utilizing the Atlas, interested individuals and organizations will have
the opportunity to evaluate current natural disaster risks and relevant challenges on a community level.

Note: A large majority of the maps and tables in the Atlas were elaborated based on data from 2008-2011. Parts of the maps (i.e., protected areas;
forest cover; tree cover gain and tree cover loss; recorded earthquakes; recorded landslides, mudﬂows and rockfalls; landslides, mudﬂow and rockfall threats; recorded ﬂoods and ﬂash ﬂoods; recorded wildﬁres; wildﬁre threats; and forest cover hazard zoning) have been updated based on data
from 2017.

The maps depicted in the Atlas are based on modern local and international research and assessment methods. Together with the Atlas, the web-atlas was developed, which includes detailed maps and relevant data enabling users to analyze risks on an administrative level.

• The maps and data were updated.

The views and opinions expressed in the Atlas are the project implementer’s and do not necessarily reﬂect the oﬃcial policy or viewpoint of ADC.

მომზადდა: CENN / ITC მიეჽ
თბილისი, საქაჽთველო
აგვისო, 2018

Prepared by: CENN / ITC
Tbilisi, Georgia
August, 2018

Contributors

კეის ვან ვესენი, ITC
ნანა ჯანაშია, CENN
მენო სჽაასმა, ITC
ულან უჽდუკულოვი, ITC
ვიმ ფეჽინგა, ITC
კუჽ საიმონსი, GeoMapa
ჭიჭიკო ჯანელიძე, CENN
ჽეზო გეთიაშვილი, CENN
ლევან ნავლიშვილი, CENN
გიოჽგი გაფჽინდაშვილი, გაჽემოს ეჽოვნული სააგენო
იჽაკლი მეგჽელიძე, გაჽემოს ეჽოვნული სააგენო
გიგი გელაძე, გაჽემოს ეჽოვნული სააგენო
ვახანგ გლოველი, საგანგებო სიუაიების მაჽთვის სამსახუჽი
ლაშა სუხიშვილი, ილიას სახელმიფო უნივეჽსიეი
მიხეილ ელაშვილი, ილიას სახელმიფო უნივეჽსიეი

II

Dr. Cees Van Westen, ITC
Nana Janashia, CENN
Dr. Menno Straatsma, ITC
Dr. Ulan Turdukulov, ITC
Wim Feringa, ITC
Koert Sijmons, GeoMapa
Dr. Chichiko Janelidze, CENN
Rezo Getiashvili, CENN
Levan Natsvlishvili, CENN
Dr. George Gaprindashvili, NEA
Irakli Megrelidze, NEA
Gigi Geladze, NEA
Vakhtang Gloveli, EMS
Lasha Sukhishvili, Ilia State University
Mikheil Elashvili, Ilia State University

Foreword
საქაჽთველო გეოლოგიუჽი აგებულების სიჽთულით, გეომოჽფოლოგიუჽი, ჰიდჽოკლიმაუჽი და გეობოანიკუჽი პიჽობების მჽავალფეჽოვნებით ბუნებჽივი კაასჽოფების მიმაჽთ
საგჽძნობლად მოყვლადია. ხშიჽია მიისძვჽები, მეყჽები, ღვაჽოფები, ყალდიდობები და სხვა ბუნებჽივი მოვლენები, ჽომლები ივევენ ადამიანთა მსხვეჽპლსა და ეკონომიკუჽ
ზაჽალს. სხვადასხვა მონაემით, უკანასკნელ პეჽიოდში, ბუნებჽივი სიქიუჽი პჽოესებით გამოვეულმა ეკონომიკუჽმა ზაჽალმა 3.5 მილიაჽდ ლაჽს გადააჭაჽბა.
საქაჽთველოში ბუნებჽივი სიქიუჽი მოვლენების გამომვევ ფაქოჽებს შოჽის უნდა აღინიშნოს:

გეომოჽფოლოგია

სეისმუჽობა

საქაჽთველოს ეჽიოჽია (69.8 ათასი კმ2) ზღ. დონიდან 5,000 მ-ზე მაღლაა განფენილი (ეჽიოჽიის 46.1% ზღ. დონიდან 1,000 მ სიმაღლემდე მდებაჽეობს, 39.7% – 1,000 მ-დან 2,200
მ-მდე, 14.2% – 2,200 მ-ზე მაღლა). ჽელიეფის დანაევჽების მაღალი ხაჽისხი განპიჽობებულია კავკასიის ჽეგიონში მძლავჽი ექონიკუჽი მოძჽაობითა და ინენსიუჽი ეჽოზიული პჽოესებით, ჽა კლიმაუჽ პიჽობებთან ეჽთად, მეყჽების, ღვაჽოფების, თოვლის ზვავების და
სხვ. სიქიუჽი მოვლენების განვითაჽებას უყობს ხელს. საქაჽთველოს ეჽიოჽიაზე ეჽოზიული ჩაჭჽის სიღჽმე ალაგ-ალაგ 2,000 მ-სა კი აღემაება.

აჽაბეთის ფილის გადაადგილება (~4.65 სმ/.) ევჽაზიის ფილისკენ განაპიჽობებს კავკასიის სეისმუჽ აქივობას. საქაჽთველოს ეჽიოჽია, ჽოგოჽ კავკასიის ნაილი, ხასიათდება
საშუალო სეისმუჽობით, სადა ძლიეჽი მიისძვჽები ას ელიადში ჽამდენიმეჯეჽ ხდება
(აღსანიშნავია ბოლო ასლეულში მომხდაჽი ოჽი ძლიეჽი მიისძვჽა: სპიაკის მიისძვჽა
– Mg=7.4, 1988 . და ჽაჭის მიისძვჽა – Mg=7.00, 1991 .). სეისმუჽი აქივობა ეჽთ-ეჽთი
ძლიეჽი ბუნებჽივი მოვლენაა, ჽომელი ივევს ადამიანთა მსხვეჽპლსა და მაეჽიალუჽ
დანაკაჽგს; მეოჽე მხჽივ, ძლიეჽი მიისძვჽები ხელს უყობენ მეყჽული და ზვავუჽი პჽოესების განვითაჽებას. აღნიშნულის დასუჽია 1991 ლის ჽაჭა-იმეჽეთისა და შიდა ქაჽთლის ეჽიოჽიებზე მომხდაჽი ძლიეჽი მიისძვჽა, ჽომელმა ამ მხაჽეებში გამოივია
აჽა მაჽო ძველი მეყჽული სხეულების გააქიუჽება, აჽამედ ათეულობით ახალი მეყჽისა
და კლდეზვავების კეჽების აჽმოქმნა.

გეოლოგია
საქაჽთველოს ეჽიოჽიაზე გავჽელებულია სხვადასხვა შემადგენლობის, ასაკისა და
მდგჽადობის მქონე ქანები, ჽომლები ქმნიან მჽავალფეჽოვან გეოლოგიუჽ სჽუქუჽებს
და განაპიჽობებენ ადამიანისათვის საშიში სხვადასხვა გეოლოგიუჽი პჽოესის აჽმოქმნას.
მკვჽივი კლდოვანი ქანებით აგებულ ფეჽდობებზე უპიჽაესი განვითაჽებით გამოიჽჩევიან
კლდეზვავები და ქვათავენები; ასეთ ადგილებში შედაჽებით ნაკლებია მეყჽული და ღვაჽოფული პჽოესები. მეოჽე მხჽივ, ნაკლებად მკვჽივი, ადვილად დეფოჽმიჽებადი ქანების
გავჽელების აჽეალებში ვითაჽდება, ძიჽითადად, მეყჽული და ღვაჽოფული პჽოესები.

III
Due to the complexity of the geological structure and the diversity of geomorphologic, hydro-climatic and geo-botanical conditions, Georgia is considered to be prone to natural disasters.
Earthquakes, landslides, mudﬂows, ﬂoods and other natural events, which cause human deaths and economic losses, are frequent. According to various sources, the economic losses caused
by natural disasters during the last period has exceeded 3.5 bln GEL.
The main factors contributing to the triggers of natural disasters within Georgia are as follows:

Geomorphology

Seismic Activity

The territory of Georgia (covering 69.8 thousand km2) rises to a height of 5,000 m above sea level
(46.1% up to 1,000 m above sea level; 39.7% – from 1,000 m to 2,200 m; 14.2% – above 2,200 m).
The strong tectonic movements determine a high degree of the relief-dissection and the intensive
erosion processes, along with climate conditions, landslides, mudﬂows, snow avalanches, etc.
supports natural disasters. At certain locations, the depths of erosion-cuts exceed 2,000 m.

The movement of the Arabian Plate (roughly 4.65 cm per year) towards the Eurasian Plate determines and controls the seismic activity within the Caucasus Region. The territory of Georgia,
within this region, is characterized by a medium level of seismicity, where strong earthquakes
can occur several times every one hundred years. Two of the most prominent earthquakes within
the last century is the Spitak Earthquake of 1988, which measured 7.4 on the Richter magnitude
scale, and the Racha Earthquake of 1991, measuring 7.00. Seismic activity in the country is one
of the most destructive hazards and causes human deaths and economic losses; whereas, on
the other hand, strong earthquakes often trigger the development and occurrence of landslides
and avalanches. For example, the strong earthquake that occurred in 1991 in the territory of Racha-Imereti and Shida Kartli activated and triggered, not only existing landslide bodies but also
created tens of new landslide and rockslide areas in the respective regions.

Geology
Rocks of diﬀerent composition, age, and stability, forming various geological structures, and
determining the development of diﬀerent hazardous geological processes are all found in the
territory of Georgia. Rockslides and rock-falls are mainly observed on steep slopes comprising of
hard rocks. Landslides and mudﬂows are, however, rare at these locations. On the other hand,
both landslides and mudﬂows remain characteristic of the areas comprising of soft soil and easily
dislodged rocks.

IV

კლიმაი

ანთჽოპოგენუჽი ფაქოჽი

კლიმაუჽი პიჽობები მნიშვნელოვან ჽოლს თამაშობენ საქაჽთველოს ეჽიოჽიაზე საშიში ბუნებჽივი მოვლენების პჽოვოიჽებაში. ხშიჽია კოკისპიჽული და ხანგჽძლივი ვიმები
(განსაკუთჽებით, დასავლეთ საქაჽთველოს ეჽიოჽიაზე). გვიან ზამთაჽში და ადჽეულ
გაზაფხულზე ემპეჽაუჽის სჽაფი მაება და თოვლის საფაჽის ინენსიუჽი დნობა ან/და
ხანგჽძლივი ვიმები და თავსხმა, ხელს უყობენ ყალდიდობების, ღვაჽოფებისა და მეყჽების და სხვა სიქიუჽი პჽოესების აჽმოქმნას. თოვლის ზვავები ხშიჽი მოვლენაა კავკასიონის დასავლეთ და ენჽალუჽ ნაილში, აგჽეთვე მთიანი აჭაჽის ეჽიოჽიაზე, ჽა
დაკავშიჽებულია დიდ თოვლიანობასთან ან/და ემპეჽაუჽის ვალებადობასთან ზამთჽის
მიუჽულსა და გაზაფხულის დასაყისში.

საშიში ბუნებჽივი პჽოესების განვითაჽების ეჽთ-ეჽთი მნიშვნელოვანი ფაქოჽი ადამიანის მიეჽ აჽამიზანმიმაჽთულად აჽმაჽთული სამეუჽნეო საქმიანობაა (ყეების გაჩეხვა,
საძოვჽების გადაძოვება, მდინაჽეთა ხეობების ძიჽზე სხვადასხვა ინფჽასჽუქუჽული
ობიექების მშენებლობა, იაბო დახჽილი ფეჽდობების ჩამოჭჽა და სხვ.), ჽა მთელ ჽიგ
ადგილებში განაპიჽობებს ბუნებჽივი სიქიუჽი პჽოესების პჽოვოიჽებასა (ღვაჽოფების,
მეყჽების, ყალმოვაჽდნების და სხვ.) და გააქიუჽებას. საბჭოთა კავშიჽის 70-ლიანი აჽსებობის პეჽიოდში ქვეყნის ინფჽასჽუქუჽის განვითაჽება ხშიჽად ადგილობჽივი გაჽემო
პიჽობების გათვალისინების გაჽეშე მიმდინაჽეობდა. ადგილობჽივი მოსახლეობა, პჽაქიკულად, აჽ მონაილეობდა ბუნებჽივი ჽესუჽსებისა და სოფლის მეუჽნეობის მაჽთვაში. ამ

Climate

Anthropogenic Factors

Climatic conditions play an essential role in triggering hazardous natural events within Georgia.
There are often periods of heavy and prolonged rainfall (especially, in the west of Georgia). A
rapid rise in the air temperature and the subsequent, rapid and intensive melting of the snowpack
and/or the prolonged rains, occurring in late winter and early spring, further facilitate the rapid
rise of the water levels in rivers causing ﬂoods, mudﬂows and other natural disasters. The snow
avalanches are quite frequent especially, in western and central parts of the Caucasus as well as
in the territory of mountainous Adjara. Snow avalanches are often associated with heavy snows
and the constant ﬂuctuations in air temperature observed at the end of winter and beginning of
spring.

One of the most noteworthy factors that contribute to the formation of natural processes is unnecessary human agricultural activities (i.e. deforestation, over-grazing pastures, building infrastructure at the bottom of river valleys, cutting oﬀ steep hillsides, etc.), that provokes and
activates natural disaster processes (i.e.mudﬂows, landslides, ﬂash ﬂoods, etc.) in a number of
locations. During 70 years of Soviet rule, infrastructural activities in the country were carried out
without consideration for local environmental conditions. During this period, the local population
had not participated in any kind of natural resource and agriculture management. To further compound this issue the local traditional knowledge and experience of sustainable resource management were lost. Furthermore, the economic crisis that developed after the collapse of the Soviet

ლების განმავლობაში დაიკაჽგა საუკუნეების განმავლობაში თემში ჩამოყალიბებული ჽესუჽსების მდგჽადი მაჽთვის ოდნა და გამოდილება. საბჭოთა კავშიჽის დაშლის შემდეგ
ქვეყანაში განვითაჽებულმა ეკონომიკუჽმა კჽიზისმა მოსახლეობას უბიძგა ადგილობჽივი
ჽესუჽსების უკონჽოლო და დაუგეგმავი გამოყენებისაკენ, ჽა ჽამდენიმე ელიადში ახლად აჽმოქმნილი და გააქიუჽებული ბუნებჽივი კაასჽოფების მიზეზი გახდა.

Union forced the local population to use local resources in an uncontrolled an unplanned manner,
which, within years, resulted in the further development and increasing frequency of occurrence
of natural disasters.
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 მიისძვჽა, ონი, ონის მუნიიპალიეი, ჽაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. Earthquake, Oni, Oni Municipality, Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti, 1991.  მიისძვჽა, ონი, ონის მუნიიპალიეი, ჽაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. Earthquake, Oni, Oni Municipality, Racha-Lechkhumi & Kvemo
Svaneti, 1991. მიისძვჽა, თბილისი. Earthquake, Tbilisi, 2002. ! მიისძვჽა, ონის მუნიიპალიეი, ჽაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. Earthquake, Oni Municipality, Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti, 2010. " მიისძვჽის შემდგომ განვითაჽებული ქვათა ვენა, ონის მუნიიპალიეი,
ჽაჭა-ლეჩხუმი და ქვემო სვანეთი. Rockfall after Earthquake, Oni Municipality, Racha-Lechkhumi & Kvemo Svaneti, 2010. # ყალმოვაჽდნა, ახმეის მუნიიპალიეი, კახეთი. Flash flood, Akhmeta Municipality, Kakheti, 2011. $ ყალდიდობა, ბათუმი, აჭაჽა. Flood, Batumi, Adjara, 2008. % ყალდიდობა, ქუთაისი, იმეჽეთი. Flood, Kutaisi, Imereti, 2005. & ღვაჽოფი დაჽიალის ხეობაში, დევდოჽაკი. Mudflow in Dariali Gorge, Devdoraki, 2014  ხანძაჽი ბოჽჯომის ყეში, ბოჽჯომის მუნიიპალიეი, სამხე-ჯავახეთი. Fire In Borjomi Forest, Borjomi Municipality, Samtskhe-Javakheti,
2008. ხანძაჽი ბოჽჯომის ყეში, ბოჽჯომის მუნიიპალიეი, სამხე-ჯავახეთი. Fire in Borjomi Forest, Borjomi Municipality, Samtskhe-Javakheti, 2008.  მეყეჽი, ქ. თბილისი (ყნეთი-ბეთანიის და ყნეთი-ახალდაბის საავომობილო გზა). Landslide, Tbilisi (Tskneti-Betania and TsknetiAkhaldaba Road), 2015.  მეყეჽი, ხელვაჩაუჽის მუნიიპალიეი, აჭაჽა. Landslide, Khelvachauri Municipality, Adjara, 2008. მეყეჽის შემდეგ მიმდინაჽე სამაშველო ოპეჽაია, აჭაჽა. Rescue operation after Landslide accident, Adjara, 2008.  მეყეჽის შედეგად დაზიანებული სახლი,
ხელვაჩაუჽის მუნიიპალიეი, აჭაჽა. House damaged by Landslide, Khelvachauri Municipality, Adjara, 2008. . მეყეჽი, სოფელი ოჽბელი, აგეჽის მუნიიპალიეი, ჽაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი. Landslide, Orbeli Village, Tsageri Municipality, Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti, 2010. 
ღვაჽოფი, სოფელი მლეთა, დუშეთის მუნიიპალიეი, მხეთა-მთიანეთი. Mudflow, Mleta Village, Dusheti Municipality, Mtskheta-Mtianeti, 2006.  ღვაჽოფი, სოფელი ჩუმათელეთი, ხაშუჽის მუნიიპალიეი, შიდა ქაჽთლი. Mudflow, Chumateleti Village, Khashuri Municipality, Shida
Kartli, 2011. ღვაჽოფი, სოფელი ჩუმათელეთი, ხაშუჽის მუნიიპალიეი, შიდა ქაჽთლი. Mudflow, Chumateleti Village, Khashuri Municipality, Shida Kartli, 2011.  ღვაჽოფი, კუჽოჽი შოვი, ონის მუნიიპალიეი, ჽაჭა-ლეჩხუმი ქვემო სვანეთი. Landslide, Shovi Resort, Oni Municipality,
Racha-Lechkhumi Kvemo Svaneti, 2010.  თოვლის ზვავი, მესიის მუნიიპალიეი, სამეგჽელო-ზემო სვანეთი. Snow avalanche, Mestia Municipality, Samegrelo-Zemo Svaneti, 1987.  თოვლის ზვავი, მესიის მუნიიპალიეი, სამეგჽელო-ზემო სვანეთი. Snow avalanche, Mestia Municipality,
Samegrelo-Zemo Svaneti, 1987.  მეყეჽი ქ. თბილისი, შეშელიძის ქუჩა. Landslide, Tbilisi, Sheshelidze street, 2016.  თოვლის ზვავი, მესიის მუნიიპალიეი, სამეგჽელო-ზემო სვანეთი. Snow avalanche, Mestia Municipality, Samegrelo-Zemo Svaneti, 1987.

ზოგადი შესავალი
General Introduction
შესავალი
Introduction

საქაჽთველოს შესახებ მსოფლიო ბანკის ოჽი სხვადასხვა შეფასების მიხედვით, ბუნებჽივი
სიქიუჽი საფჽთხეების აჽმოქმნის სხვადასხვა ალბათობის (0.5%; 5%; 20%) გათვალისინებით, მათ მიეჽ გამოვეული შესაძლო ლიუჽი ზაჽალი 146 მილიონი აშშ დოლაჽიდან
3.3 მილიაჽდ აშშ დოლაჽამდეა შეფასებული. საქაჽთველოს გაჽემოს დავისა და სოფლის
მეუჽნეობის სამინისჽოს გაჽემოს ეჽოვნული სააგენოს ინფოჽმაიით, 1995-2017 ლებში
გეოლოგიუჽი და ჰიდჽომეეოჽოლოგიუჽი სიქიუჽი პჽოესებით გამოვეულმა ზაჽალმა
3,547.9 მილიონი ლაჽი შეადგინა.
The frequency and magnitude of natural hazard events is growing (see Figure 1.1), leaving disasters that have negative impacts on humans, the economy and the environment in its wake. Many
areas in the world are now prone to single or multiple natural hazards. These hazard events result
in serious disasters when they come into contact with vulnerability and inadequate capacity or
coping capabilities of local populations and governments. Avoiding these kinds of disasters or, at
the very least, reducing their impact, can be facilitated successfully by engaging relevant actors in
DRR strategies. Consequently, developing a speciﬁc focus on DRR is an important and vital issue
for a multitude of actors operating around the world.
According to two separate assessments of Georgia, both of which were carried out by the World
Bank, taking into account the diﬀerent recurrence probabilities of disasters in the country (0.5%,
5%, 20%), the possible cost of these annual risks of natural disasters is estimated to range between $146 mln to $ 3.3 bln. According to additional information provided by the NEA of the
Ministry of Environment Protection and Agriculture of Georgia, between 1995 and 2017 the total
amount of damage, as a result of geological and hydro-meteorological natural hazards, amounted
to 3,547.9 mln GEL.
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ბუნებჽივი სიქიუჽი მოვლენებისა და მათ მიეჽ გამოვეული კაასჽოფების ჽიხვი და
ზემოქმედების ძალა სჽაფად მაულობს (იხ. ნახაზი 1.1), ჽა უაჽყოფითად მოქმედებს მოსახლეობაზე, სოიალუჽ-ეკონომიკუჽ და ბუნებჽივ გაჽემოზე. დედამიაზე ბევჽია ისეთი ეჽიოჽია, სადა ეჽთი ან ჽამდენიმე სახის ბუნებჽივი სიქიის საფჽთხე აჽსებობს. ჽოგოჽ
ესი, ბუნებჽივი კაასჽოფა ისეთ ადგილებშია მოსალოდნელი, სადა ხდება ჽამდენიმე
ფაქოჽის თანხვედჽა, ჽოდესა სიქიის საფჽთხეს ეჽთვის მის მიმაჽთ ბუნებჽივი და სოიალუჽ-ეკონომიკუჽი გაჽემოს მოყვლადობა. ბუნებჽივი კაასჽოფების თავიდან აილება
ან მისი ზემოქმედების შემიჽება შესაძლებელია დაინეჽესებული მხაჽეების ჩაჽთვით ბუნებჽივი კაასჽოფის ჽისკის შემიჽებისკენ მიმაჽთული სჽაეგიების განხოჽიელებაში.
აღნიშნულიდან გამომდინაჽე, ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის შემიჽების საკითხი პჽიოჽიეულია მთელი მსოფლიოს მასშაბით.
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ჽისკის მაჽთვა / Risk Managment

Natural Disaster Risk Management

ჽისკის შეფასება
Risk Assesment

ჽისკის ანალიზი
Risk Analysis

1990-2000 ლები გაეჽო-ს მიეჽ აღიაჽებულ იქნა, ჽოგოჽ ბუნებჽივი კაასჽოფების შემიჽების ათლეული (IDNDR). 2000 ლის შემდეგ შემუშავდა ბუნებჽივი კაასჽოფების
შემიჽების საეჽთაშოჽისო სჽაეგია (ISDR), ჽომელმა ხაზი გაუსვა ბუნებჽივი კაასჽოფების „ზემოდან ქვემოთ“ პჽინიპით მაჽთვის, ჽეაბილიაიისა და მზადყოფნის იკლზე
ფოკუსიჽებიდან კომპლექსუჽ მიდგომაზე გადასვლის საჭიჽოებას. ასეთი მიდგომა ჽისკის შემიჽების სხვადასხვა სჽაეგიის განხოჽიელების მიზნით ითვალისინებს საზოგადოების
ინფოჽმიჽებულობისა და ნობიეჽების, კუთვნილების გჽძნობისა და პასუხისმგებლობის დონის ამაღლებას, ოდნისა და გამოდილების გაზიაჽებასა და პაჽნიოჽული უჽთიეჽთობის დამკვიდჽებას ყველა დონეზე. ამ პჽოაქიუჽ კონეფიას „ჽისკის მაჽთვის იკლს“ ან „სპიჽალს“ უოდებენ, ჽომლის ფაჽგლებში ბუნებჽივი კაასჽოფების მაგალითსა და
გამოდილების საფუძველზე შესაძლებელია გაჽემოს აჽა მხოლოდ პიჽვანდელ ფიზიკუჽ და სოიალუჽ მდგომაჽეობამდე აღდგენა, აჽამედ აგჽეთვე განვითაჽების დაგეგმაჽების
მოდიფიიჽება და ადაპიჽება (იხ. ნახაზი 1.2).

Hazard Identiﬁcation

საფჽთხის შეფასება
Hazard Assesment
(Spatial) Information management

ჽისკის პიჽისპიჽ
ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის შემიჽების ზოგადმა სჽაეგიამ, უპიჽველეს ყოვლისა, უნდა განსაზღვჽოს ჽისკის მაჽთვის კონექსი, კჽიეჽიუმები, აგჽეთვე მოსახლეობისა და მისი სახოვჽებელი გაჽემოსათვის მოსალოდნელი საფჽთხეები. სჽაეგიამ უნდა
გააანალიზოს აღნიშნული გაჽემოს სოიალუჽი და ფიზიკუჽი მოყვლადობა და მის შესამიჽებლად საჭიჽო ღონისძიებების გააჽების მიზნით განსაზღვჽოს საფჽთხის ჽამდენიმე
სენაჽთან დაკავშიჽებული შესაძლო ჽისკები. აღნიშნული სჽაეგიის საბოლოო მიზანია
მოემულ მომენში აჽსებული ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის შემიჽება და მომავალი
ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის კონჽოლი. აღნიშნული მიზნის მიღევა შეიძლება ისეთი სჽუქუჽული და აჽასჽუქუჽული ღონისძიებების ეჽთობლივი გააჽებით (და აჽა
პოსკაასჽოფული ჽეაგიჽების გზით), ჽომლები ჽისკის მაჽთვას აჽმაებით იყენებენ
სათემო განვითაჽების ყველა ეაპზე. ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის აჽმაებული მაჽთვისათვის, აგჽეთვე იმისათვის, ჽომ შესაძლებელი გახდეს ჽისკის ქვეშ მყოფი თემებისათვის პჽაქიკული და მდგჽადი გადაყვეილებების მიღება, საჭიჽოა კაასჽოფების გამომვევი მიზეზებისა და ფაქოჽების ღჽმა ოდნა.

ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის ასეთი სახით მაჽთვა მოითხოვს შეთანხმებასა და თანამშჽომლობაზე დაფუძნებულ მიდგომას. ბუნებჽივი კაასჽოფების შემიჽების გაეჽო-ს საეჽთაშოჽისო სჽაეგია (UN-ISDR) მხაჽს უჭეჽს ისეთი ახალი მეთოდების გამოყენებას, ჽომელთა საფუძველზედა სახელმიფო უყებები, ადგილობჽივი თემის აჽმომადგენლები,
ექსპეჽები და სხვა დაინეჽესებული მხაჽეები ეჽთობლივად განსაზღვჽავენ პჽობლემებს,
იღებენ სამოქმედო გეგმებთან დაკავშიჽებულ გადაყვეილებებს და ახოჽიელებენ მათ.
ასეთი მიდგომით ყალიბდება ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვის ახალი სჽაეგია,
ჽომელი პაეჽნალიზმის ნავლად ინფოჽმიჽებულ თანხმობას ემყაჽება. ჽისკის შეფასება,
ჽოგოჽ მისი მაჽთვის პჽოესის საყისი ეაპი, აჽმოადგენს მჽავალმხჽივ საქმიანობას,
ჽა მიზნად ისახავს კაასჽოფების მასშაბების, მოსალოდნელი შედეგებისა და დაინეჽესებული მხაჽეების სუბიექუჽი ინეჽპჽეაიების ინეგჽიჽებას. 1.3 ნახაზზე ნაჩვენებია
კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვის ჩაჽჩო, ჽომელში აქენი კეთდება ჽისკის (სივჽითი)
ინფოჽმაიის გამოყენებაზე.

Elements at Risk

Vulnerability Assessment

ჽისკის განსაზღვჽა
Risk Estimation

ჽისკის გათვლა
Risk Evaluation

Risk Visualization

2

Non-s
Non-structural

ნოჽმები

Disaster Cycle

Risk Monitoring and information updating

A general strategy for DRR should ﬁrst start by establishing the risk management context and
criteria, and by characterizing the potential threats to a community and hazards for its living
environment. The strategy should analyze the social and physical vulnerability of a population to
determine the potential risks from a range of hazardous scenarios in order to implement eﬀective
measures to reduce the damage and casualties. The ﬁnal goal, the reduction of disaster risk in the
present and the control of future disaster risk, should be achieved by combining both structural
and non-structural measures that foster risk management as an integrated concept and practice.
This should be incorporated into all stages of a community’s development process, not just as a
post-disaster response. DRR requires a deep understanding of the root causes and underlying
factors that cause disasters in order to arrive at solutions that are practical, appropriate and sustainable for the communities at risk.
Evidently, managing risk in this manner requires a consensual and collaborative approach. The
United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN-ISDR) has widely advocated new
ways in which authorities, communities, experts and other stakeholders can jointly diagnose
problems, decide on plans of action and implement them. Clearly a new ethic of DRM is emerging
based on ‘informed consent’ as opposed to paternalism. Risk assessment as the starting point
for further risk management processes should, in turn, be a multifaceted activity, aimed at integrating the likelihood and potential consequences of an event with subjective interpretations of
interacting, heterogeneous actors. Figure 1.3 shows a DRM framework that focuses on the use of
(spatial) risk information.
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DRM framework

Risk governance/risk communication

The decade covering 1990 to 2000 was declared by the UN to be the International Decade
for Natural Disaster Reduction (IDNDR). After the year 2000 a follow up called the International Strategy for Disaster Reduction (ISDR) was developed, which stressed the need
to move from top-down management of disasters and a cycle that focuses on rehabilitation and preparedness, towards a more comprehensive approach that works to avoid or
mitigate risk before disasters occur. At the same time, this strategy sought to foster an
increased awareness, more public commitment, better knowledge sharing, and partnerships to implement a range of risk reduction strategies at all levels. This more proactive
concept has been referred to as the ‘risk management cycle’, or ‘spiral’, in which learning
from a disaster can stimulate and facilitate adaptation and modiﬁcation in development
planning rather than a simple reconstruction of pre-existing social and physical conditions
(see Figure 1.2).

ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვა საქაჽთველოში
2005 ლიდან, „ჰიოგოს სამოქმედო ჩაჽჩო-პჽოგჽამის“ საფუძველზე, საქაჽთველოში დაიყო სისემუჽი ჽეფოჽმა, ჽომელი მოიავდა სამაჽთლებჽივ და ინსიუიუჽ ვლილებებს ბუნებჽივი კაასჽოფების მაჽთვის მდგჽადი პჽაქიკის დამკვიდჽებისთვის. დღეისათვის დაჽგის ჽეფოჽმიჽების საეჽთაშოჽისო სამაჽთლებჽივ საფუძველს „კაასჽოფის
ჽისკის შემიჽების სენდაის სამოქმედო ჩაჽჩო-პჽოგჽამა“ (2015-2030) იძლევა.
ბუნებჽივი და ადამიანუჽი ფაქოჽებით გამოვეული კაასჽოფების პჽევენიის, მზადყოფნისა და ჽეაგიჽების სისემის გაუმჯობესების ღონისძიებები ასევე ასახულია „ასოიჽების
შესახებ შეთანხმების“ დოკუმენში, ჽომელი საქაჽთველოსა და ევჽოკავშიჽს შოჽის 2014
ელს გაფოჽმდა. ბუნებჽივი კაასჽოფის მაჽთვისა და კლიმაის ვლილებების შედეგების შემიჽების საკითხებს ასევე მოიავს გაეჽოს მიეჽ 2015 ელს მიღებული გლობალუჽი
პოლიიკუჽი ჩაჽჩოები: „მდგჽადი განვითაჽების მიზნები“ (სექემბეჽი, 2015 .) და „პაჽიზის
შეთანხმება კლიმაის ვლილების თაობაზე“ (დეკემბეჽი, 2015 .).

საქაჽთველოში კაასჽოფების მაჽთვასთან დაკავშიჽებული საქმიანობები ჽეგულიჽდება
სხვადასხვა დჽოს მიღებული შემდეგი ნოჽმაიული აქებით:

● ბუნებჽივი კაასჽოფების შედეგებთან ბჽძოლის აჽსებული პჽაქიკის შევლა ჽისკფაქოჽების შემიჽებისა და სიქიის მიზეზების აღმოფხვჽა-შეჽბილების პჽაქიკით;

● საქაჽთველოს კანონი „საგანგებო მდგომაჽეობის შესახებ“;

● სააუზო მაჽთვის პჽინიპების დანეჽგვა;

● საქაჽთველოს კანონი „ეჽოვნული უსაფჽთხოების პოლიიკის დაგეგმვისა და კოოჽდინაიის ესის შესახებ“;

● ჽისკების შეფასების თანამედჽოვე მეთოდების ინეგჽიჽება აჽსებულ მეთოდოლოგიებში;

● საქაჽთველოს კანონი „სამოქალაქო უსაფჽთხოების შესახებ“.

● ენჽალუჽ და ადგილობჽივ დონეზე ჽისკის მაჽთვის საკითხებზე მომუშავე ინსიუებს
შოჽის კომუნიკაიის გაძლიეჽება;

ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვაში ჩაჽთული ძიჽითადი სახელმიფო უყებები აჽმოდგენილია ხჽილში 1.1.
სამაჽთლებჽივი და ინსიუიუჽი ანალიზის საფუძველზე, შესაძლებელია ჽამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხის გამოყოფა, ჽომელთა შესავლა და დამუშავება ხელს შეუყობს ქვეყანაში ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკის მაჽთვის სისემის სჽულყოფას:

● ბუნებჽივი კაასჽოფების ჽისკების გათვალისინება სივჽული განვითაჽების პჽოექებში.

უყებები

Government
Bodies
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საგანგებო სიუაიების მაჽთვის სამსახუჽი
Emergency Management Service

Natural Disaster Risk Management in Georgia
Since 2005, a system of reform has been initiated in Georgia based on the “Hyogo Framework for
Action.” This reform includes legislative and institutional changes in order to implement sustainable natural disaster management practices. Nowadays, the “Sendai Framework for Disaster Risk
Reduction” (2015-2030) serves as an international legal basis for ﬁeld reforms.
System improvement measures to prevent and respond to natural and man-made disasters are
also reﬂected in the Association Agreement, an agreement between Georgia and the European
Union in 2014. Topics related to natural disaster management and reducing climate change impacts are also included in the global policies of the United Nations: “Sustainable Development
Goals” (September, 2015) and “Paris Agreement on Climate Change” (December, 2015).
In Georgia, disaster management activities are regulated by the normative acts adopted in diﬀerent periods of time listed below:
● Law of Georgia “On State of Emergency”;

გაჽემოს ეჽოვნული სააგენო

The major state authorities engaged in natural DRM are depicted in table 1.1.
Based on legal and institutional analysis, a number of important issues can be identiﬁed, studied
and potentially resolved that will improve the natural DRM system in the country:

National Environmental Agency

● Replacing the existing emergency response practice with the practice of natural DRR and
removal-mitigation of triggering factors;
● Implement basin management principles;

საქაჽთველოს ჽეგიონული განვითაჽებისა და ინფჽასჽუქუჽის სამინისჽო

● Implement modern risk assessment methods in current methodology;
● Improved communication between central and local institutions working on risk management
issues;
● Consideration of natural disaster risks in spatial development projects.

Ministry of Regional Development and Infrastructure of Georgia

საქაჽთველოს ოკუპიჽებული ეჽიოჽიებიდან დევნილთა,
შჽომის, ჯანმჽთელობისა და სოიალუჽი დავის სამინისჽო

● Law of Georgia “On Planning and Coordination of the National Security Policy”;
● Law of Georgia “On Public Safety”.

Ministry of Internally Displaces Persons from Occupied
Territories, Labour, Health and Social Aﬀairs of Georgia

საქაჽთველოს ეჽოვნული უშიშჽოების საბჭო
National Security Council of Georgia

Table 1.1
Government structures involved in DRM in Georgia

Disaster Risk Assessment Methodology

მოსალოდნელი ზაჽალის ალბათობა/Probability of Losses Occuring

Risk

კაასჽოფის ჽისკი = საფჽთხე * მოყვლადობა * ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ელემენების ჽაოდენობა (R = H * V * A).

საფჽთხე

ჽისკის გაანალიზების დჽოს გამოიყოფა სამი მნიშვნელოვანი კომპონენი: 1) საფჽთხე; 2) მოყვლადობა; და 3) ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი ობიექები, ჽომელთა აქვთ ჽოგოჽ სივჽითი, ისე აჽასივჽითი მახასიათებლები. საფჽთხეები გამოიჽჩევიან თავიანთი დჽოითი ალბათობითა და ინენსივობით, ჽა სიხშიჽე/მაგნიუდის ანალიზიდან გამომდინაჽეობს. განოლებაში საფჽთხის კომპონენი ეხება კონკჽეული
დჽოის განმავლობაში სახიფათო მოვლენების აჽმოქმნის ალბათობას (საბაზისო პეჽიოდი). ანალიზის დჽოს მხედველობაში იქნა მიღებული
საფჽთხის 9 სხვადასხვა სახეობა: მიისძვჽა, ყალდიდობა, მეყეჽი, ღვაჽოფი, ქვათა ვენა, თოვლის ზვავი, ყისა და ველის ხანძაჽი,
გვალვა და სეყვა. ამ სახეობათა თითოეული საფჽთხისათვის სპეიალუჽად იქნა შემუშავებული მოყვლადობის ჽუკები, ჽომლები სამ
ჯგუფად იქნა კლასიფიიჽებული (მაღალი, ზომიეჽი და დაბალი). 50-ლიანი საბაზისო პეჽიოდის განმავლობაში სავაჽაუდოდ მოსახდენი
ჽამდენიმე მოვლენის შესაფასებლად გამოყენებულ იქნა განვლილი მოვლენების შესახებ აჽსებული აღჽიხული/დაფიქსიჽებული ინფოჽმაია და ალკეული მოვლენის მასშაბი. ამის შემდეგ მოხდა სივჽითი ალბათობის გაანგაჽიშება, ჽომლის დჽოსა მოსალოდნელი მოვლენების ზონის ფაჽთობი გაიყო თითოეული საფჽთხის ჯგუფის ზონის ჯამუჽ მონაემზე. აღჽიხული ბუნებჽივი სიქიუჽი მოვლენების მონაემები
და საფჽთხეების ჽუკები აჽმოდგენილია მე-3 თავში.

მოვლენის მოხდენის ალბათობა

Vulnerabity

ჽისკი
Risk

Consequenses or losses

Spatial probability in reference period

ზაჽალის ხაჽისხი

ჽაოდენობის განსაზღვჽა

საფჽთხის სახეობა/Hazard type

/Vulnerability Score

თოვლის ზვავი/Snow avalanche
Wildﬁre

გვალვა/Drought
Hail storm

Forests

Flood

Croplands

Earthquake
Landslide

Elements ar risk

/Type
შენობები/Buildings
მოსახლეობა/Population
მშპ/GDP
გზები/Roads
Forests
Croplands
Protected areas

განსაზღვჽა/Quantiﬁcation

მოვლენების ჽაოდენობა/Number of events
ents

Avarage size of event

Quantiﬁcation of exposed
elements at risk

ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი

Vulnerability

Hazard

Protected areas

საფჽთხე

/

In risk analysis, three central components are: 1) hazard; 2) vulnerability; 3) buildings at risk of exposure characterized by both spatial and non-spatial attributes. Hazards are characterized by their temporal probability and intensity, derived from a frequency-magnitude analysis. The hazard
component in the equation actually refers to the probability of occurrence of a hazardous phenomenon within a speciﬁed period of time (a reference
period). During the analysis 9 diﬀerent hazard types were taken into account: earthquake, ﬂood, landslide, mudﬂow, rockfall, snow avalanche,
wildﬁre, drought and hailstorm. For each of these hazard types a speciﬁc susceptibility map was generated and classiﬁed into three distinct classes:
high, moderate and low. The historical information available regarding past events was then used to estimate the number of events that are likely
to happen and the size of individual events within a reference period of roughly 50 years. The spatial probability was then calculated by dividing
the area of the expected events by the total area of each hazard class. The historical data on past hazardous events and the hazard maps will be
presented in chapter 3.

ჽისკის პიჽისპიჽ

Degree of losses
to elements at risk

Rockfall

Disaster risk = Hazard * Vulnerability * Amount of elements at risk (R = H * V * A).

ჽისკის პიჽისპიჽ
საბაზისო პეჽიოდში

Mudﬂow

A risk assessment is a process which determines the extent and nature of certain risks by combining the technical characteristics of hazards, people’s
vulnerability to these risks and their social conditions and their exposure to these risks (UN/ISDR, 2004b). Thus, Disaster Risk can be conceptually
represented as:

Amount

შედეგები ან დანაკაჽგები

Probability of event happening

მშპ/GDP

სხვადასხვა ფაქოჽის მიმაჽთ მოყვლადობა და ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნა შეფასდა ჽისკის ინაშე მყოფი ელემენების შემდეგი სახეობებისთვის: შენობები, მოსახლეობა, მშპ, გზები, ყეები, სახნავ-სათესი მიები და დაული ეჽიოჽიები. ეს ფაქოჽები აჽმოდგენილია მე-2
თავში (საბაზისო მონაემები). საფჽთხის სახეობისა და საფჽთხის ინაშე მყოფი ობიექების ნებისმიეჽი კომბინაიისთვის გაანგაჽიშებულ
იქნა გადაკვეთის/დამთხვევის ზონები გეოსაინფოჽმაიო სისემების გამოყენებით, ჽამა მოგვა ინფოჽმაია ჽისკის პიჽისპიჽ აჽსებობის
ხაჽისხის შესახებ. სოიალუჽი, ფიზიკუჽი, ეკოლოგიუჽი და ეკონომიკუჽი მოყვლადობის საჩვენებლად გამოყენებულ იქნა შეფასების ხაჽისხობჽივ-სივჽითი მჽავალკჽიეჽიუმიანი ექნოლოგია. საფჽთხის ყოველი იპისთვის (განხილულია 9 იპი), კომბინაიისა (მაღალი,
ზომიეჽი და დაბალი) და საფჽთხის ინაშე მყოფი ობიექებისთვის შეფასდა მოყვლადობის სიდიდეები/მნიშვნელობები, ჽა მაჽიის სახით
აჽის აჽმოდგენილი. შემდეგ ისინი გამოყენებულ იქნა ჽისკების საბოლოო ჽუკების შეფასებებში.

ჽაოდენობა

Hazard

შენობები/Buildings

4

ჽისკი

გზები/Roads

ჽისკის შეფასება აჽის პჽოესი, ჽომელი განსაზღვჽავს ჽისკის ხაჽისხსა და ბუნებას და ეფუძნება საფჽთხეების ექნიკუჽი მახასიათებლების, ადამიანების მოყვლადობის პიჽობებისა და ჽისკის პიჽისპიჽ მათი ყოფნის კომბინაიას (UN/ISDR, 2004b). ამგვაჽად, კაასჽოფის
ჽისკი კონეპუალუჽად შეიძლება შემდეგნაიჽად იქნეს აჽმოდგენილი:

მოსახლეობა/Population

1.3

ჽაოდენობა/Number
Earthquake
h
k

ეკონომიკუჽი ღიჽებულება/Economic value

Flood
Landslide

სულ დაზიანებული ფაჽთობი/
Total area aﬀected

ფაჽთობი/სიგჽძე/Area/length

Mudﬂow
Rockfall

თოვლის ზვავი/Snow avalanche

საფჽთხის ხაჽისხი/Hazard classes

ადგილმდებაჽეობა/Location

Wildﬁre

გვალვა/Drought
Hail storm

ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი

Vulnerability and exposure were estimated for the following types of elements at risk: buildings, population, GDP, roads, forests, crops and protected
areas. These factors will be covered in more detail in Chapter 2 (baseline data). For each combination of hazard type and element at risk the overlapping areas were calculated using GIS, this provided the exposure information. The social, physical, environmental and economic vulnerability was
expressed using a qualitative spatial multi-criteria evaluation technique. Vulnerability values were estimated for each combination of a hazard class
(high, moderate and low) for each of the 9 hazard types and the elements at risk, and presented in a matrix. These were then used in the estimation
of the ﬁnal risk maps.

Exposure

საფჽთხისა და ჽისკის პიჽისპიჽ მყოფი
/
Spatial overlay of hazard and elements at risk

ნახაზი/Figure 1.4

Schematic representation of the procedure in the Atlas

საფჽთხის შეფასება/Hazard Assessment

/
Elements at risk

საფჽთხისა და ჽისკის შეფასება ეჽოვნულ დონეზე
საფჽთხისა და ჽისკის შეფასება GIS-ის გამოყენებით, შესაძლოა, განხოჽიელდეს სხვადასხვა გეოგჽაფიული მასშაბითა და მიზნით. ეჽოვნულ დონეზე საფჽთხისა და ჽისკის
შეფასება გულისხმობს განსაკუთჽებით დიდი ინფოჽმაიის ანალიზს და მოითხოვს შესაბამის ჽესუჽსებს. ჩვენ განვახოჽიელეთ მოდელიჽება, ჽომლის დჽოსა გამოვიყენეთ
100x100 მ (1 ჰა) ბადის ზომის ჽასჽული ჽუკა. საფჽთხისა და ჽისკის შეფასება სახელმიფო მასშაბით მიზნად ისახავს საფჽთხეებისა და ჽისკის შედეგად აჽმოქმნილი
პჽობლემების შესახებ ნობიეჽების ამაღლებას, აგჽეთვე სახელმიფო დაგეგმაჽების,
კაასჽოფებისა და ჽისკების შემიჽების სახელმიფო პოლიიკის განხოჽიელებას,
ადჽეული გაფჽთხილების სისემების, კაასჽოფისთვის მზადყოფნის დაგეგმვასა და
დაზღვევას. თუ გავითვალისინებთ ქვეყნის სიდიდესა და შეზღუდვებს მონაემთა ხელმისავდომობის თვალსაზჽისით, აგჽეთვე მეთოდებს, ჽომელთა გამოყენების შესაძლებლობა იყო, მიღებული ჽუკები ზოგადად მიახლოებულ ჽუკებად უნდა ჩაითვალოს. ისინი
აჽ უნდა იქნან გამოყენებული მიათსაჽგებლობის დეალუჽი დაგეგმვისა თუ ალკეული
თემის მასშაბით კაასჽოფების ჽისკის შესამიჽებლად. დაგეგვის პჽოესში აპლიკაიები სასაჽგებლოა მაშინ, ჽოდესა ვჽილიდან უფჽო მსხვილ მასშაბზე ხდება გადასვლა, ჽოგოჽიაა, მაგ., ჽეგიონული და მუნიიპალიეის დონე. საფჽთხისა და ჽისკის
შეფასება აჽმოადგენს სამხაჽეო განვითაჽების გეგმების აუილებელ კომპონენს და
ინფჽასჽუქუჽის განვითაჽების მიზნით ჩააჽებული გაჽემოზე ზემოქმედების შეფასების განუყოფელ ნაილს. მუნიიპალუჽ დონეზე მიათსაჽგებლობის ზონებად დაყოფა
ხდება საფჽთხისა და ჽისკის შეფასების საფუძველზე, ჽომელი შეიძლება გამოყენებულ
იქნეს აჽასჽუქუჽული ჽისკის შემიჽების ღონისძიებების განსახოჽიელებლად. თემის დონეზე საფჽთხისა და ჽისკის შეფასება ხოჽიელდება ადგილობჽივი მოსახლეობისა და ადგილობჽივი ხელისუფლების მონაილეობით, ჽისი მეშვეობითა ჩნდება ვალდებულება საფჽთხეებისა და ჽისკების შემიჽების პჽოგჽამებისადმი. აქედან გამომდინაჽე,
აუილებელია, მომავალში ჩააჽდეს შემდგომი დეალუჽი სამუშაოები ამ კონკჽეული
მასშაბისათვის.

Earthquake

Flood

შენობები

მოსახლეობა

Buildings

Population

გზები

მილსადანები

Roads

Pipelines

Crops

Forests

ჽისკის პიჽისპიჽ
ყოფნის ანალიზი/
Exposure Analysis
მხაჽეები
Regions
Landslide

Mudﬂow

თოვლის ზვავი
Rockfall

Municipalities

Snow Avalanche

საკჽებულოები
Communities
Wildﬁre

Hailstorm
Protected Areas

Hazard and Risk Assessment at National Scale
Hazard and Risk Assessment using GIS can be carried out on diﬀerent geographical scales,
and for various purposes. Hazard and risk assessment at the national level requires to process extremly large amount of information and appropriate resources. Project team carry out
the modelling using ‘Raster Maps’ which use a total cell size of 100 by 100 meters (1 ha). It
is important to carry out hazard and risk assessment on a national scale in order to provide
awareness raising about the problems of hazards and risks, to improve national planning
purposes, to allow for the implementation of national disaster-risk reduction policies, to
serve as an early-warning system and to allow for the development of disaster preparedness plans and insurance policies. Given the large size of the country, the limitations with
respect to the data availability, and the methods that could be applied, the resulting maps
should be considered as general approximations and not as guaranteed information. They
cannot be used for detailed land use planning or DRR on the scale of individual communities.
The risk assessment applications in planning become more helpful when zooming in to the
larger scales, such as the regional or municipal levels. Hazard and risk assessment become
integral components and facilitate the comprehensive development of regional development
plans and Environmental Impact Assessments for future infrastructure developments. At the
municipal level, hazard and risk assessments are carried out as a basis for land-use zoning,
and for the design of non-structural risk-reduction measures. At a community level, hazard
and risk assessments are carried out in participation with local communities and local authorities, as a means to obtain local commitment and support for disaster-risk reduction programmes. Consequently, more detailed follow-up work will be required, in the future, at this
scale.
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გვალვა
Drought

ჽისკის ანალიზი/
Risk Analysis

R=H*V*A

ნახაზი/Figure 1.5

ჽისკის შეფასების მეთოდოლოგია
Risk assessment methodology

/
Vulnerability Analysis
ფიზიკუჽი
Physical

Social

ეკონომიკუჽი

ეკოლოგიუჽი

Economic

Environmental

Map Title

ჽუკის სათაუჽი
Map Brief Description

აჽის ჽამდენიმე ფაქოჽი, ჽომლები გაჽკვეულ ჽოლს თამაშობენ იმის განსაზღვჽაში, თუ ჽა
მასშაბი უნდა იქნეს შეჽჩეული საფჽთხისა და ჽისკის შეფასებისას. ეს ფაქოჽები, უპიჽველეს
ყოვლისა, უკავშიჽდებიან საფჽთხის შეფასების მიზანს, საფჽთხის სახეობასა და იმ სამოქმედო
მასშაბს, ჽომელზედა ხდება ამ სახიფათო პჽოესების ამოქმედება და გამოვლენა. ისინი ასევე დაკავშიჽებული აჽიან შესასავლი ზონის ფაჽთობსა და მახასიათებლებთან, ხელმისავდომ
მონაემებსა და ჽესუჽსებთან და განსაზღვჽავენ საჭიჽო სიზუსეს.
შემუშავებული საფჽთხეების ჽუკები ზოგადი ხასიათისაა და შედგება 3 ჯგუფისგან, ჽომელი
შემუშავდა სახელმიფო დონეზე გამაჽივებული მეთოდების გამოყენებითა და მონაემთა
ხელმისავდომობის სიჽთულის გათვალისინებით. ზოგიეჽთი ჽუკა მომზადებულია სხვადასხვა უყებისა და ოჽგანიზაიის მიეჽ ადჽე ჩააჽებული კვლევების საფუძველზე (მაგ.:
მიისძვჽის, გვალვისა და სეყვის საფჽთხეების ჽუკები). დანაჽჩენი ჽუკები შედგენილ იქნა
ისეთი მეთოდის გამოყენებით, ჽოგოჽიაა კონკჽეული საფჽთხეების ფაქოჽული ჽუკების შეჽჩევა და შეონვა „სივჽითი მჽავალკჽიეჽიუმიანი შეფასების მეთოდის“ შესაბამისად. მხოლოდ სამ ჯგუფად კლასიფიიჽება მოხდა იმ მიზნით, ჽომ ჽუკები უფჽო ადვილად
ასაკითხი ყოფილიყო ფაჽთო საზოგადოებისთვის. მაღალი საფჽთხის ჯგუფი მიანიშნებს,
ჽომ ამ ზონაში, ჽოგოჽ ესი, შეიძლება ადგილი ჰქონდეს სახიფათო მოვლენების დაახლოებით 90%-ს. ზომიეჽი საფჽთხის ზონად ითვლება ზონა, სადა ასეთი მოვლენების ჽიხვი
9%-ს შეადგენს, ხოლო დაბალი საფჽთხის ზონებს აჽმოადგენენ ზონები, სადა ადგილი
ექნება სახიფათო მოვლენების 1%-ზე ნაკლებს.
50-ლიანი საბაზისო პეჽიოდი, ჽომელი ჽისკის შეფასების საფუძვლად იქნა გამოყენებული, აღებულია პიჽობითად. იდეალუჽ შემთხვევაში საფჽთხის სხვადასხვა სახეობისთვის
შეიჽჩევა ჽამდენიმე განმეოჽებადობის პეჽიოდი და ამის შემდეგ ხდება კონკჽეული დანაკაჽგების გაანგაჽიშება თითოეულისათვის, შემდეგ კი მათი ჩაჽთვა დაჯამებულ/საეჽთო
ჽისკებში. სხვადასხვა განმეოჽებადობის პეჽიოდისათვის საჭიჽო ინფოჽმაიის აჽასჽულყოფილების გამო ამის განხოჽიელება შეუძლებელი აღმოჩნდა.
სივჽითი ალბათობის შეფასება დიდილად აჽის დამოკიდებული საფჽთხის შეფასების დეალებსა (ჽა უფჽო პააჽაა მაღალი საფჽთხის ეჽთეული, მით ზუსი იქნება პჽოგნოზი)
და აჽსულში მომხდაჽი მოვლენების შესახებ მონაემებზე, ჽომელთა მოპოვება ხდება მონაემთა აჽასჽულყოფილი ბაზიდან.

6

Scale
Source

Legend

ლეგენდა
ფოო/Figure 1.5

ჽუკის მაგალითი
Example of the map

ფოო/Figure 1.6

ვებალასი
Web-atlas

ჽისკის შეფასებისას გამოყენებული მოყვლადობის მნიშვნელობები/სიდიდეები აჽმოადგენენ ზოგად მიახლოებებს/აპჽოქსიმაიებს, ჽომლები აჽ ითვალისინებენ ინენსივობის
სხვადასხვა ხაჽისხსა და საფჽთხის ინაშე მყოფი ობიექების სხვადასხვა ჯგუფს (მაგ., შენობების იპს).

There are also a number of factors which play an important role in deciding what scale of hazard
and risk assessment should be selected. These are related to the aim of the hazard assessment,
the type of hazard, the operational scale at which these hazard processes are triggered and how
they speciﬁcally manifest themselves. These factors also relate to the size and characteristics
of the study area, the available data sources and resources, and the required accuracy of the
information.
The hazard maps are general, consisting of 3 classes, and are made using simpliﬁed methods given the availability of data sources at the national level in Georgia. Some of the maps were taken
from earlier research (such as with the earthquakes, drought and hailstorm hazard maps). Other
maps have been made utilizing the methodology of selecting and weighting important factors
in the maps for the particular hazards with a “Spatial Multi-Criteria Evaluation technique”. The
decision to use three classes in this map was made in order to make the maps easier to interpret
by non-experts. Within the maps the high hazard zones indicate that, in general, about 90% of
the hazard events are expected to occur within that speciﬁc zone. The moderate hazard zones are
where another 9% of the events may occur, and the low hazard zones are those where less than
1% of the hazard events may occur.
The reference period of 50 years, which has been used as the basis for the risk assessment, is a
rather arbitrary period. Ideally, when selecting a series of reference points several return periods
are selected for each diﬀerent hazard type, and the speciﬁc losses are then calculated for each
of them and, integrated into the total risk. Given the incompleteness of the temporal information
this was not possible.
The spatial probability estimation depends to a large degree on the detail of the hazard estimation (the smaller the high hazard units are, the better the prediction will be) and on the data of
past occurrences from the incomplete recorded database.
The vulnerability values used in the risk assessment are general approximations, and do not take
into account the diﬀerent degrees of intensity and the diﬀerent classes of elements at risk (e.g.
building types).

Risk Communication Tools
ჽისკის კომუნიკაია აჽმოადგენს ჽისკის მაჽთვის კომპონენს და განიხილება, ჽოგოჽ
„ალკეულ ადამიანებს, ჯგუფებსა და ინსიუიებს შოჽის ინფოჽმაიისა და შეხედულების
გავლის ინეჽაქიუჽი პჽოესი. იგი მოიავს მჽავალმხჽივ შეყობინებებს ჽისკის ბუნების
შესახებ და სხვა ინფოჽმაიას, ჽომელი უშუალოდ ჽისკს აჽ უკავშიჽდება, მაგჽამ გამოხაავს შეშფოთებას, შეხედულებას ან ჽეაქიას ჽისკის შესახებ შეყობინებებზე ან ჽისკის
მაჽთვის სამაჽთლებჽივ და ინსიუიუჽ მოყობებზე“ (National Research Council, 1990).
კომუნიკაია აჽმოადგენს კაასჽოფის აჽმაებული და ეფექიანი მიიგაიის, მისთვის
მზადყოფნის, მასზე ჽეაგიჽებისა და აღდგენისთვის ეჽთ-ეჽთ მნიშვნელოვან ფაქოჽს. საფჽთხის, მოყვლადობისა და ჽისკის შესახებ ინფოჽმაიის მიოდება დიდ ძალისხმევას მოითხოვს, ჽადგან ადამიანისთვის ჽადიიულად დამახასიათებელია, ყუჽადღება აჽ მიაქიოს მომავალში მოსალოდნელ საფჽთხეებს, ჽომლები აჽ აჽმოადგენენ დაუყოვნებლივი
შეშფოთების მიზეზს. კჽიიკულ სიუაიაში ეს ყველაფეჽი დჽამაულ სახეს იღებს და აუილებელი ხდება მოქალაქეების მყისიეჽი ინფოჽმიჽება ადგილობჽივი ხელისუფლების მიეჽ,
ამ პჽოესში მნიშვნელოვან ჽოლს თამაშობს მედია.

აჽმოადგენს ჽისკის მაჽთვის ეჽთ-ეჽთ მნიშვნელოვან პჽოესს. ვინაიდან ჽისკი სივჽობჽივად ვლადი მოვლენაა, გეოგჽაფიული საინფოჽმაიო სისემების ექნოლოგია იქა
ჽისკის შესახებ ინფოჽმაიის აჽმოებისა და პჽეზენაიის სანდაჽულ ინსჽუმენად.

ჽისკის ჽუკები
ჽისკის ალასი მოიავს ექსუჽ ნაილს, ნახაზებს, გამოსახულებებს, ხჽილებსა და ჽუკებს, ჽომლები მომხმაჽებლებს ავდიან ინფოჽმაიას საფჽთხეების, ჽისკის პიჽისპიჽ
ყოფნის, მოყვლადობისა და ჽისკების შესახებ. ყველა ჽუკა შეიავს ჽუკის დასახელებას,
ლეგენდას, მონაემთა ყაჽოს, მასშაბსა და პჽოექიას, აგჽეთვე მოკლე ინფოჽმაიას ჽუკის შინააჽსის შესახებ (იხ. ნახაზი 1.5). ამის გაჽდა, თითოეული ჽუკა მოიავს დამაებით
ინფოჽმაიას მისი მომზადებისა და დამუშავების შესახებ.

ვებალასი

ჽისკის კომუნიკაია, ჽისკის ამ ალასის ფოჽმით, მიზნად ისახავს შემდეგს:

ვებალასი აჽმოადგენს კაასჽოფის ჽისკის შესახებ ინფოჽმაიის მიოდების პოპულაჽულ ინსჽუმენს კაასჽოფების მაჽთვის სფეჽოში. ჽისკის შესახებ ინფოჽმაიის მისაოდებლად უკვე ფაჽთოდ გამოიყენება ინეჽნეზე დაფუძნებული ექნოლოგიები. ვებალასი (იხ. ნახაზი 1.6) საშუალებას აძლევს მომხმაჽებელს, გააეჽთიანოს სხვადასხვა სახის
ინფოჽმაია და მიიღოს ისეთი სახის ნობები, ჽოგოჽებიაა: საფჽთხეების ჽუკები ალკეული თემაიკის მიხედვით, ჽისკის ობიექების შესახებ ინფოჽმაია, ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნის
ჽუკები, მოყვლადობისა და ჽისკის ალკეული თემაიკის ჽუკები.

● მოქალაქეების, მედიის, ადგილობჽივი და სახელმიფო ხელისუფლებების ინფოჽმიჽებას ქვეყანაში აჽსებული ჽისკების შესახებ;

ვებალასის მთავაჽი ფუნქიები

ექსჽემალუჽი მოვლენის გაჽდაუვალ საფჽთხეზე ფოკუსიჽებული ჽისკის კომუნიკაია
მოიხსენიება, ჽოგოჽ გაფჽთხილება, და მისი მიზანია, გაკეთდეს სათანადო ჽეაგიჽება საგანგებო სიუაიებზე. მეოჽე მხჽივ, ჽისკის კომუნიკაიის პჽოგჽამა შეიძლება ფოკუსიჽებული იყოს ამგვაჽი მოსახდენი მოვლენების გჽძელვადიან შესაძლებლობებზე და მას ეოდება საფჽთხეების განობის/ინფოჽმიჽებულობის პჽოგჽამა.

● მოქალაქეთა ქევის შევლას ზოგადად.

კაასჽოფის დაფიქსიჽება: სადა მომხმაჽებელს შეუძლია (ფაჽთო საზოგადოება, ადგილობჽივი ხელისუფლება, უნივეჽსიეები, ექსპეჽები, მედია და სხვ.), დააფიქსიჽოს კაასჽოფა/სახიფათო მოვლენა საკუთაჽ ზონაში. უპიჽველეს ყოვლისა, მომხმაჽებლები უნდა
იყვნენ დაჽეგისჽიჽებულები, ჽათა შეძლონ ჽაიმე მოვლენის დაფიქსიჽება; ჽეგისჽაიის
გავლის შემდეგ მომხმაჽებელს შეუძლია სახიფათო მოვლენის განთავსება ჽუკაზე – ეჽილის, ხაზის ან ზონის სახით.

საგანგებო სიუაიათა მენეჯეჽების ან საზოგადოების მიეჽ ჽისკის შესახებ ინფოჽმაიის უკეთ
გაგება მნიშვნელოვნად აჽის დამოკიდებული ჽისკის ვიზუალიზაიაზე. ჽისკის ვიზუალიზაია

კაასჽოფის მონაემთა ბაზა: სადა მომხმაჽებელს შეუძლია, მოიძიოს სხვადასხვა საფჽთხის სახეობები (მაგ.: მეყეჽი, ქვათა ვენა, ღვაჽოფი, ყალდიდობა, ყისა და ველის ხა-

● ოდნის ამაღლებას შესაძლო კაასჽოფებისა და მათი შესაძლო ზემოქმედების შესახებ;
● მოქალაქეთა ოდნის ამაღლებას მოსალოდნელი კაასჽოფების შემთხვევაში მათი
მომზადების შესაძლებლობების საკითხში;
● მიდგომების შევლას კაასჽოფის პჽევენიისა და მისთვის მზადყოფნის მიმაჽთ;

1.4

ნძაჽი, თოვლის ზვავი და სხვ.), თაჽიღის, ადგილმდებაჽეობის, და ა.შ. მიხედვით. მონაემთა
ბაზა მოიავს ინფოჽმაიას აჽსულში დაფიქსიჽებული იმ სახიფათო მოვლენების შესახებ,
ჽომლები შეგჽოვილ იქნა ამ პჽოექის განხოჽიელების პჽოესში და აჽმოდგენილია
ადმინისჽაიული ეჽთეულების მიხედვით. ახლად დაფიქსიჽებული მოვლენები დაემაება
უკვე აჽსებულ მონაემთა ბაზას და მუდმივად მოხდება მათი განახლება.
საფჽთხისა და ჽისკის ჽუკები: სადა მომხმაჽებელს საშუალება აქვს, განიხილოს საფჽთხეებისა და ჽისკების სხვადასხვა ჽუკა. მას, შეუძლია მოიპოვოს ინფოჽმაია საფჽთხეების,
ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნის, მოყვლადობისა და ჽისკების შესახებ, ჽომლები აჽმოდგენილია სხვადასხვა ადმინისჽაიულ დონეზე მათთვის საინეჽესო ნებისმიეჽ ადგილთან მიმაჽთებაში.
საკჽებულოს პჽოფილი: სადა შესაძლებელია ადმინისჽაიულ ეჽთეულებზე (მხაჽე, მუნიიპალიეი, საკჽებულო) მოკლე ინფოჽმაიის მოპოვება. ეს ინფოჽმაია მოიავს აჽჩეულ
ადმინისჽაიულ ეჽთეულზე აღჽიხული სიქიუჽი მოვლენების ჩანაეჽების ჽაოდენობას
დიაგჽამისა და ხჽილის სახით, საფჽთხეების ჽუკებს (მაღალი, ზომიეჽი და დაბალი კლასებით), სხვადასხვა ობიექის (შენობები, მოსახლეობა, მშპ, საჽანსპოჽო ქსელი, ყე, სახნავ-სათესი მიები) ჽისკის პიჽისპიჽ ყოფნის თითოეული საფჽთხის იპისთვის.
ბუნებჽივი საფჽთხეები: სადა შესაძლებელია აღჽიხული ინფოჽმაიის მოძიება სხვადასხვა სახის ბუნებჽივი სიქიუჽი მოვლენის შესახებ. ამ ნაილში შესაძლებელია სხვადასხვა
საინეჽესო საკითხის მომველი ჽუკების ჩამოვიჽთვა.
ადგილობჽივი კონკჽეული კვლევები: შესაძლებელია ჩააჽებული კონკჽეული კვლევების ჩამოვიჽთვა ქაჽთულ და ინგლისუჽ ენებზე.
კაასჽოფის ჽისკის შემიჽება: შესაძლებელია პჽოექის ფაჽგლებში ჩააჽებული ყველა
ჽენინგის მასალის, აგჽეთვე DRR-სთვის მნიშვნელოვანი ყველა ინფოჽმაიის ჩამოვიჽთვა ქაჽთულ და ინგლისუჽ ენებზე.
ბეჭდუჽი ალასი: აჽმოდგენილი ალასი ხელმისავდომია PDF-ის ფოჽმაში და შესაძლებელია მისი ჩამოვიჽთვა და ამობეჭდვა.

7
Web-GIS

drm.cenn.org

The Web-GIS application can be accessed through the following website: drm.cenn.org

Risk communication is an important component of eﬀective risk governance, and is deﬁned as
“an interactive process of exchange of information and opinion among individuals, groups, and
institutions. It involves multiple messages about the nature of risk and other messages, not strictly about risk, that express concerns, opinions, or reactions to risk messages or to legal and institutional arrangements for risk management” (National Research Council, 1990).
Communication is therefore at the core of successful disaster mitigation, preparedness, response
and recovery. Communicating information regarding potential and particular hazards, vulnerabilities and risks is, however, challenging, as it is customary to human behaviour to not concern
oneself with events that may happen in the future but do not pose an immediate threat. However,
during a crisis situation this changes dramatically and it is therefore an essential requirement
that citizens are informed instantaneously by the relevant local authorities, utilizing media to
support and play a signiﬁcant role in this area.
Risk communication, focusing on the imminent threat of an extreme event is referred to as a warning and is meant to produce an appropriate emergency response. On the other hand, risk communication programs can also focus on the long-term possibility of the occurrence of such events,
and is also therefore referred to as a hazard awareness programs.
Risk communication in the form of the Atlas is aimed at:
● making citizens, media, and both local and national authorities aware of rthe existing risks in
the country;
● improving their knowledge of possible disasters, and their potential impacts;
● improving their knowledge of how best to prepare for these events;
● changing their attitude towards disaster prevention and preparedness; and
● eventually changing their behaviour towards these events.

Better interpretation of risk information by emergency managers, or by the public, depends considerably on the risk visualization. Visualization of risks is one of the key processes in eﬀective
risk governance. Since risk is a spatially varying phenomenon, GIS technology has become a standard tool for the production and presentation of comprehensive risk information.

Risk Maps
The Atlas includes texts, graphs, ﬁgures, tables and maps that eﬀectively communicate to the
user the information regarding hazards, exposure, vulnerability and risks. All of the maps contain
information regarding the map title, legend, sources of the data, scale, projection and a brief
description regarding the contents of the map (see Figure 1.5). Alongside the main map content,
each map also has additional information that provides an overview about how the map was produced or processed before the ﬁnal visualization.

Web-atlas
Web-atlas is a tool for the communication of disaster risk information, particularly because of its
vast potential for information management. In the ﬁeld of disaster management, among others,
internet based technologies are already widely used for the communication of risk information.
Web-atlas was developed as a risk communication tool (See Figure 1.6). The web-atlas allows the
user to combine diﬀerent types of information, and display this information in a variety of ways,
for example: hazard maps of individual hazard types; information on elements at risk; exposure
maps; vulnerability maps and maps of speciﬁc risk types.

The Main Functions of Web-atlas
Disaster reporting: where users (general public, local authorities, universities, experts, media,
etc.) can report about disasters/hazardous events in their own area in real time. Firstly, the users
have to be registered to be able to make a report and, after the process of registration, a user can
then locate the hazardous event as a point, line or area on the map.

Disaster database: where users can query diﬀerent hazards by types (e.g. landslide, rock-falls,
mudﬂows, ﬂooding/ﬂash ﬂooding, wildﬁres, snow avalanches, etc.), by date, by location, etc.
The database includes hazardous events recorded in the past, based on information that was
gathered during the project’s initial implementation phases and which was presented by various
administrative units. Newly reported events will now be added to the existing database and updated continuously in real time.
Hazard and risk maps: where users can view diﬀerent hazard and risk maps. The user can retrieve
reports regarding hazards, exposure, vulnerability and risks presented, for any place of interest
across multiple administrative levels.
Community proﬁle: where a shortened version of the information regarding the diﬀerent administrative units (region, municipality and community) can be generated. This information includes:
the number of recorded natural hazardous events present, displayed as graphs and tables; the
hazard maps (with high, moderate and low classes) the exposure of elements at risk (buildings,
population, GDP, transportation, forest and crops) listed by percentages for each hazard type.
Natural hazards: where background information regarding diﬀerent types of hazards can be
found. A range of diﬀerent maps covering diﬀerent interests can also be downloaded in this section.
Local case studies: where case studies that were carried out within the project can be downloaded in Georgian and English languages.
DRR: where all the training materials can be downloaded. Information relevant to DRR can also
be uploaded here.
Paper Atlas: the following Atlas can be downloaded and printed in PDF ﬁle.

