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
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.
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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.

