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• Matagal nang ginagawa ng iilang ahensya ng gobyerno ang hazard
mapping. Halimbawa, ang Geohazard Mapping Program ng Mines and
Geosciences Bureau ay sinimulan noong 1980s pa. Dahil sa sunod-
sunod na matitinding sakuna, gaya noong baha na nangyari sa Quezon
Province noong 2004 at landslide sa St. Bernard, Southern Leyte
nitong 2006, binilisan ng gobyerno ang paggawa ng hazard maps para
maiwasan na ang ganitong pangyayari.  

• Ang angkop na laki (scale) ng hazard
map para magamit sa pagpaplano
ng isang munisipyo o probinsya ay
1:10,000M (isang metro sa mapa
ay katumbas ng 10,000 metro sa
aktwal). Mas mainam pa kung ito ay
1:5,000M (isang metro sa mapa ay
katumbas ng 5,000 metro sa aktwal).

• Paano malalaman kung
mapapagkatiwalaan ba ang isang
hazard map? Ayun kay Leyo
Bautista at Ishmael Narag ng
PHIVOLCS, dapat ito ay gumamit
ng subok na paraan (tested
methodology), base sa tamang
palagay (sound assumptions),
nasuri ng ibang ekspersto (peer-
reviewed), subok sa aktwal na
pangyayari (tested on actual events),
batay sa pinakamalubhang pangyayari (assumed worst-case scenario)
at base sa komprehensibong impormasyon (good database). Para
sigurado, gamitin ang hazard map na gawa ng mga ahensyang may
sapat na ekspersto at kakayahan, at kinikilala ng gobyerno (mayroong
“mandate”) sa paggawa ng hazard maps.

• Kung ikaw ay isang architect, planner, o lider ng komunidad, at gusto
mong malaman kung ano ang bantang panganib sa isang lugar, maaari
kang lumapit sa mga ahensyang ito:

-  Mines and Geosciences Bureau (MGB), para sa mga lugar na bulnerable
sa pagtabag ng lupa sanhi ng ulan (rain-induced landslides)

-  Philippines Institute ofVolcanology and Seismology (PHIVOLCS),
para sa mga lugar na may panganib kaugnay ng pagputok ng bulkan at

• Pwedeng magsilbing gabay ang hazard map sa pagpaplano ng isang komunidad. Dito makikita kung
ano ang mga lugar na hindi dapat tayuan ng gusali; mga lugar na pwedeng tayuan pero kailangan
ng restriksyon sa taas ng gusali o klase ng istruktura o materyales nito, o mga lugar na ligtas kung
saan pwede lumikas ang mga tao.

lindol (halimbawa: pagyanig [groundshaking], pagbitak ng lupa [ground
rupture], pagtabag [landslide], paglambot ng lupa [liquefaction], at
tsunami)

-  Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services
Administration (PAGASA) para sa mga lugar na may panganib kaugnay
ng bagyo at tag-ulan, gaya ng baha, at malakas na alon (storm surges).

• Maliban sa hazard map, mayroon din tinatawag na disaster risk
map – eto naman ay nagpapakita
ng probabilidad ng disaster sa isang
lugar. Halimbawa nito ay ang ginawa
ng  Manila Observatory sa kanilang
proyektong “Mapping Philippine
Vulnerability to Environmental
Disasters” noong 2005 (www.
observatory.ph/vm). Ginamit ng Manila
Observatory ang pormulang Risk =
Hazard x Exposure x Vulnerability
sa paggawa ng mapa. Ibig sabihin,
hindi lang panganib ang pinapakita
nila gaya ng hazard map. Kasama rin
sa pagsusuri nila kung ilang tao ang
nandun sa lugar, at kung ano ang
kanilang kakayahan na bumangon
sa isang sakuna.Tumataas ang risk
sa isang lugar kapag mataas ang
probabilidad ng panganib, marami ang

tao, at marami rin ang mahihirap dito.Ayun kay May Celine Vicente
ng Manila Observatory, ang ginawa nilang national-scale risk maps
ay magagamit na gabay sa pagdesisyon kung anong probinsya ang
kailangan ng mas masusing pag-aaral, para matulungan ang mga
komunidad dito na maghanda.

• Paano kung hindi pa nagawan ng hazard map ang komunidad ninyo?
Pwede kayong gumawa ng sariling hazard assessment sa lebel ng
komunidad.  Pwedeng tumulong sa inyo ang mga non-government
organization (NGO) gaya ng Center for Disaster Preparedness.
Nagbibigay sila ng training sa Community-Based Disaster Response  
(CBDR). Layunin ng training na ito na mapalawak ang kaalaman at
kakayahan ng isang komunidad na pag-aralan at paghandaan ang
anumang panganib na darating sa kanilang lugar.

Kaalaman HAZARD MAP

Ang hazard map ay mapa na nagpapakita ng lokasyon at lawak ng lugar
na maaaring maapektuhan ng isang partikular na panganib. Halimbawa,

nang pumutok ang Mayon noong Agosto 2006, nilabas ng mga peryodiko
ang hazard map ng Mayon na nagpapakita sa lawak ng “permanent danger
zone” at mga barangay na dapat ilikas sakaling tumaas ang Alert Level ng
Mayon.

Ang pagbaha ay isa sa mga
panganib na maaaring
mapaghandaan. LARAWAN
GALING KAY JOHN ONG/
MANILA OBSERVATORY

Ang pagsusuri ng mga iba’t-ibang klaseng mapa ay
kasama sa proseso ng hazard mapping.LARAWAN
GALING SA MINES AND GEOSCIENCES BUREAU

Ano nga ba ito at bakit ito kailangan?

Halimbawa ng isang hazard map para sa Infanta, Quezon na gawa ng PAG-ASA.




