ჽისკის ალასის მკითხველებმა და Web-GIS-ის მომხმაჽებლებმა უნდა იოდნენ მონაემებთან დაკავშიჽებული შემდეგი შეზღუდვების შესახებ:
ალასის მოსამზადებლად გაკეთდა სხვადასხვა თემაუჽი ანალიზი ეჽოვნული დონისათვის,
ჽომლის დჽოსა გამოყენებულ იქნა ის მონაემები და მეთოდები, ჽომლები მხოლოდ ასეთი ვჽილი მასშაბისთვისაა მისაღები. ამის შედეგად შემუშავებული საფჽთხეების, ჽისკის
პიჽისპიჽ ყოფნის, მოყვლადობისა და ჽისკის ჽუკები მიზნად ისახავენ დაინეჽესებული
მხაჽეების ინფოჽმიჽებას ადმინისჽაიული ეჽთეულების დონეზე (მხაჽეები, მუნიიპალიეები და თემები). მიღებული შედეგები აჽ შეიძლება გამოვიყენოთ გადაყვეილებების მისაღებად თემების გაჽკვეულ ნაილთან ან კონკჽეულ ადგილებთან მიმაჽთებაში. ასეთი
მსხვილი მასშაბისთვის უნდა გამოვიყენოთ უფჽო ზუსი და უფჽო მაღალი ჽეზოლუიის
მონაემები და შესაბამისი მონაემების დამუშავების მეთოდები.
მიუხედავად იმისა, ჽომ შესაძლებელია ვებალასში მოემული ჽუკების მსხვილ მასშაბამდე გადიდება, ხოლო Google Earth-დან მიღებული გამოსახულებების გამოყენება ფონუჽი
საფუძვლის შენობების დონემდე გადიდების საშუალებას იძლევა, უნდა გვახსოვდეს, ჽომ
მოემული თემაუჽი ჽუკები შეიქმნა ეჽოვნული მასშაბისთვის და ამიომ მისი შედეგების
ანალიზი უნდა გაკეთდეს მხოლოდ ადმინისჽაიულ დონეებზე (მხაჽეები, მუნიიპალიეები და თემები).
მიუხედავად იმისა, ჽომ ამ პჽოექის პაჽნიოჽები შეეადნენ, მოეძიათ, ჽა შეიძლება, მეი
მონაემი ისოჽიიდან ნობილი სახიფათო ბუნებჽივი მოვლენების შესახებ, ჽომლებმა
გაჽკვეული ზიანი გამოივიეს, პჽოექის შექმნილი ისოჽიულ მონაემთა ბაზა ჯეჽ კიდევ
აჽასჽულყოფილია. დადასუჽდა, ჽომ ჽთულია სხვადასხვა სახელმიფო ოჽგანიზაიის
დაჽმუნება, მოახდინონ თავიანთი ისოჽიული აჽქივების იფჽულ ფოჽმაში გადაყვანა,
ჽომელთა დიდი ნაილი უდ მდგომაჽეობაშია და ჽუსულ ენაზე დაეჽილ საჽეგისჽაიო იგნებში ინახება. თუ გავითვალისინებთ მონაემების შედაჽებით სიმიჽეს, შეიძლება
ითქვას, ჽომ ძალიან ჽთული იყო მაგნიუდა/სიხშიჽის უჽთიეჽთკავშიჽის ანალიზი საფჽთხეების მჽავალ სახეობასთან დაკავშიჽებით (გაჽდა მიისძვჽისა). აქედან გამომდინაჽე,
საფჽთხისა და ჽისკის აჽმოშობის დჽოითი ალბათობის შედაჽებისთვის საჭიჽო გახდა
მნიშვნელოვანი დაშვებების გაკეთება. და, მიუხედავად იმისა, ჽომ მოემული შედეგები დახვეასა და გაუმჯობესებას საჭიჽოებენ, ჩვენ გადავყვიეთ ამ შეფასებების აჽმოდგენა, ვინაიდან ისინი იძლევიან მკაფიო სუჽათს სხვადასხვა სახეობის საფჽთხის მაგნიუდის ჽიგითობისა და ჽისკების შესახებ საქაჽთველოში.
საქაჽთველოს ოკუპიჽებული ეჽიოჽიების შესახებ მონაემები აჽასჽულყოფილია. ეს
ეხება ყველა მონაემს, ჽომელი უკავშიჽდება ჽისკის ინაშე მყოფ ელემენებს: მიათსაჽგებლობას, შენობებს, მოსახლეობას, ჽანსპოჽის ინფჽასჽუქუჽას, აგჽეთვე ისოჽიიდან ნობილ და აღჽიხულ სიქიუჽ მოვლენებს. ჩვენ აჽ გაგვაჩნდა მონაემები ამ ჽეგიონების მშპ-ს შესახებ და ამიომ ვეჽ ვიძლევით ანალიზის შედეგებს აღნიშნული ჽეგიონებისთვის
(ოკუპიჽებული ჽეგიონები ჽუკებზე დაშჽიხულია).
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The readers of the Atlas and users of the GIS should be aware of its following limitations:
The analysis for this Atlas was carried out on a national scale, using data and methods that are
only applicable for smaller scales. The resulting hazard, exposure, vulnerability and risk maps
are meant to give a general overview at the level of administrative units (regions, districts municipalities and communities). The results cannot therefore be used to make decisions on the part
of communities or for speciﬁc sites. For these areas a more detailed scale, greater accuracy of
data and a higher resolution of data should be used, alongside a more advanced method for the
assessment of hazards and risks.

6
6.1

Although maps in the web-atlas can be zoomed in to a very high level of detail, and the background information utilized from Google Earth or Google Maps can display information to the
scale of individual buildings, the thematic information in the web-atlas was designed only for a
national scale analysis. The given results are only valid when being analyzed as speciﬁc administrative units, such as regions, districts or communities.

Conclusions and Recommendations
აჽსებული შეზღუდვები
Limitations

Although the partners in this project have tried to collect as much historical data as possible on
natural hazard events in the past, the historical database is still largely incomplete. It has proven
very diﬃcult to eﬀectively persuade the various national organizations to digitize their own historical archives, a large part of which are poorly maintained and still recorded in log books, in Russian.
Given the relative scarcity of this historical data, is has been very di.cult to analyze the magnitude-frequency relationships for most of the hazard types (except for earthquakes). Therefore we
have had to make a considerable number of assumptions in estimating the temporal probability
of occurrences for the hazard and risk assessment. We have therefore decided to continue to present these estimations, even though they need to be improved, as they still give a good, relative,
indication of the order of magnitude for the various types of hazards and risks existing in Georgia.
It should also be mentioned that the data for the occupied territories is incomplete. This was
the case for all of the data related to elements-at-risk, such as land use, buildings, population,
transportation infrastructure, and to historical hazard events. Unfortunately, no data could be
found regarding the GDP for these areas and, therefore, had to omit these areas (indicating it with
appropriate hatching) when the data was deemed insuﬀcient.

Recommendations
● სახელმიფო უყებებმა უნდა განაგჽძონ მუშაობა ისოჽიაში დაფიქსიჽებულ მოვლენათა
მონაემთა ბაზისა და ბუნებჽივი საფჽთხეების ზონიჽების ჽუკების შესაქმნელად, ჽომელი
იქნება შეძლებისდაგვაჽად სჽულყოფილი და მოიავს ინფოჽმაიას სხვადასხვა მოვლენის იპის, მისი აჽმოქმნის თაჽიღის, მოვლენის ინენსივობისა და გამოვეული ზაჽალის
შესახებ. ბაზაში გათვალისინებული უნდა იყოს ინფოჽმაია მოსახლეობის (გაჽდავლილი, დაზიანებული, ევაკუიჽებული), შენობების (მთლიანად დანგჽეული, ნაილობჽივ დანგჽეული), საჽანსპოჽო ინფჽასჽუქუჽის (დანგჽეული გზის/ჽკინიგზის/მილსადენის
სიგჽძე, დაზიანებული გზის/ჽკინიგზის/მილსადენის სიგჽძე), სახნავ-სათესი მიების (განადგუჽებული ან დაზიანებული კულუჽების სახეობა და ფაჽთობი), ყის (დაზიანებული ყის
იპი და ფაჽთობი), დაული ეჽიოჽიების, კულუჽული მემკვიდჽეობის ობიექებისა
და სხვა ელემენების შესახებ. ასევე უნდა შეფასდეს სიქიუჽი მოვლენებით გამოვეული
პიჽდაპიჽი ან აჽაპიჽდაპიჽი ეკონომიკუჽი ზაჽალი; გამოყენებულ უნდა იქნეს საისოჽიო
სააჽქივო მონაემები, გაზეთები, საელიუჽი გამოსახულებებისა და აეჽოფოოების ინფოჽმაიის ინეჽპჽეაიები, ასევე ინეჽვიუები ადგილობჽივ მოსახლეობასთან.
● უნდა მოხდეს ფაჽთო საზოგადოების, ადგილობჽივი ხელისუფლების, საგანგებო სიუაიებზე ჽეაგიჽების სამსახუჽების პეჽსონალისა და მედიის ინფოჽმიჽება და ჽენინგი იმ

● State authorities should work towards the further development of a database of historical events
and Natural Hazard zoning maps that is as complete as possible, and contains information on
the type of events, date of occurrences, intensity of the events, and the damage caused in terms
of people (killed, injured, evacuated), buildings (completely destroyed, partially destroyed),
transportation infrastructure (e.g. length of road/railroad/pipeline destroyed, length of road/
railroad/pipeline damaged), crops (e.g. type and area of crops destroyed or affected), forests (e.g.
type and area of forest affected), protected areas, cultural heritage sites, etc. Also, an assessment
should be made of both the direct and indirect economic damage caused by the hazard events.
Use should therefore be made of the historical archives, newspapers, modern interpretation of
satellite images and aerial photographs, and interviews with the local populations.
● The general public, the local authorities, emergency response personnel, EMD staff, and
the media should all be informed and trained on how to effectively and efficiently report on
disaster events utilizing the web-based user interface. In this project a first attempt was made

საკითხებთან დაკავშიჽებით, თუ ჽოგოჽ გაავჽელონ ინფოჽმაია კაასჽოფული მოვლენების შესახებ ინეჽნეექნოლოგიებზე დაფუძნებული სამომხმაჽებლო ინეჽფეისის გამოყენებით. განხოჽიელებული პჽოექით გვქონდა პიჽველი მდელობა, კაასჽოფების შეყობინების მიზნით შექმნილიყო ზემოხსენებული ინეჽნეექნოლოგიებზე
დაფუძნეული სამომხმაჽებლო ინეჽფეისი. საგანგებო სიუაიების მაჽთვის სამსახუჽმა
მომავალში უნდა განაგჽძოს ამ საკითხზე მუშაობა და მომხმაჽებლის საჭიჽოებებისა და
მოთხოვნების ანალიზის საფუძველზე გააფაჽთოოს და დახვეოს აპლიკაია.
● GIS-ის ჽუკები და მონაემები, ჽომლები გამოყენებულია ალასში საფჽთხეების, მოყვლადობისა და ჽისკის ჽუკების შემუშავების მიზნით, შენახულ უნდა იქნეს კომპიუეჽის
სეჽვეჽზე და მოხდეს მისი გაზიაჽება და განახლება იმ ოჽგანიზაიების მიეჽ, ჽომლები
პასუხისმგებელი აჽიან სხვადასხვა თემაუჽი საკითხის მონაემებთა მოპოვებასა და მომზადებაზე. უნდა განისაზღვჽოს თემაუჽი ფენების მომზადებისა და განახლების პასუხისმგებლობები. სახელმიფო უყებებმა უნდა შეიმუშაონ ეჽოვნული „სივჽითი მონაემების
ინფჽასჽუქუჽა“ და განსაზღვჽონ მონაემთა ფოჽმაი, მეამონაემები, იფჽული
ინფოჽმაიის შეგჽოვების, შენახვის, განახლებისა და გაზიაჽების სანდაჽები.

to make such a web-based user-interface for disaster reporting. However, EMS should work
further on this and extend this application, based on a thorough analysis of specific user
needs and requirements.
● The GIS maps and data that have been used to generate the hazard, vulnerability and risk maps
in this Atlas should be kept on a web-server and should be shared and updated by the various
organizations responsible for each of the thematic layers. Clear responsibilities should also
be defined regarding the various thematic layers. Furthermore, state institutions should setup a national Spatial Data Infrastructure, and define specific data formats, metadata, and
standards for collecting, storing, updating and sharing the digital information.
● Universities should be included in carrying out research aimed towards the further improvement
and development of the hazard and risk maps for Georgia, and should also be given a task in
transferring the knowledge, through the establishment of short term professional courses, on
hazard and risk assessment.

6.2

● უნივეჽსიეები აქიუჽად უნდა ჩაეჽთონ კვლევით სამუშაოებში, ჽათა მოხდეს საქაჽთველოში საფჽთხეებისა და ჽისკების ჽუკების შემდგომი გაუმჯობესება. მათ ასევე უნდა
უზჽუნველყონ მიღებული ოდნის გაზიაჽება საფჽთხეებისა და ჽისკის შეფასების შესახებ
მოკლე პჽოფესიული კუჽსების შექმნის მეშვეობით.
● აჽასამთავჽობო ოჽგანიზაიებმა უნდა შეასჽულონ მნიშვნელოვანი ჽოლი საქაჽთველოში „კაასჽოფების ჽისკის შემიჽების“ საქმეში და აქიუჽი მონაილეობა მიიღონ
თემების დონეზე საფჽთხეების, მოყვლადობის, შესაძლებლობებისა და ჽისკის შეფასების კვლევებში. მათ გადამყვეი ჽოლი უნდა ითამაშონ თემის დონეზე ჽისკის კომუნიკაიისა და შემიჽების ღონისძიებების განხოჽიელებაში იმ მიზნით, ჽომ ადგილობჽივი
მოსახლეობა ჽისკის შემიჽების პჽოესში მთავაჽი აქოჽი გახდეს.
● საქაჽთველოს მთავჽობამ კაასჽოფების ჽისკის შემიჽების საკითხები უნდა ჩაჽთოს
ქვეყნის ყველა მნიშვნელოვანი დაჽგის განვითაჽების გეგმაში და ყველა დონეზე. ასევე
განახოჽიელოს ჽისკის შეფასების სახელმძღვანელო მითითებები და გაითვალისინოს
საფჽთხეებისა და ჽისკის შესახებ ინფოჽმაია სივჽით დაგეგმაჽებასა და გზშ/სგშ-ის
პჽოესში.

● Non-Governmental organizations can (and have) play(ed) a major role in DRR in Georgia and
should continue to be actively involved in the development of community-based surveys of
hazard, vulnerability, capacity and risk assessment. They play a vital role in effective risk
communication and effective implementation of risk reduction measures at the community
llevel that allow the people living in these communities can be defined as key-actors.
● Government of Georgia should actively seek out opportunities to incorporate DRR into their
own development planning methodologies in all of the relevant sectors and at all relevant
levels. The implementation of these guidelines in risk assessment and incorporation ofhazard and risk information into spatial planning and EIA/SEA documents should therefore
be mandatory.
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