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 Lugar na madalas ang pagtabag
(landslide).

Paanan ng mga dalisdis (slope) na matarik.
Lumayo sa mga dalisdis na may tarik na higit sa
18 degrees , o ang tagway (ratio) ng haba sa taas
ay isang metro kada 0.32 metro.Ayon sa batas,
ang lugar na mas mababa sa 18 degrees ang tarik
lang ang pwedeng tayuan ng bahay.

 Lugar na madalas ang pagbaha (flood). 

Malapit sa  katawang-tubig gaya ng 
pampang, sapa,  ilog, o dagat. Malambot at
mahina ang lupa dito at madaling tumaas at
rumagasa ang tubig.Ayon sa batas (PD 705 at
PD 1067), dapat may 40m ang layo ng anumang
istruktura sa ilog na nasa kagubatan (forest land);
at 30m naman ang layo sa gilid ng ilog na nasa
siyudad (built-up area).

NI EDRA BELGA

Wastong Paraan
Isang bahay na nasalanta ng baha at
mudflow sa Quezon  Province noong 
2004. LARAWAN NI REM ZAMORA

Ligtas ba ang
lugar mo?

Ang isang bahay ay tinuturing na pinakamahalagang pagmamay-ari ng isang pamilya. Upang mapangalagaan ito,
dapat ginagawa ang lahat ng paraan upang maiwasan o mabawasan ang pinsala dito. Bago pa man itayo ang

isang bahay, dapat pumili ng wastong lugar na pagtatayuan nito. Madalas, ang mga pinsalang natatamo ay dulot ng
mga hindi kanais-nais na kondisyon ng napiling lokasyon para sa bahay.Ang maling paglulugar sa paanan ng matarik
na dalisdis ay isang dahilan kung bakit nasalanta ng pagtabag (landslide) ang maraming tahanan sa probinsya ng
Quezon noong 2004. Para sa mga nais magkaroon ng tahanan, importanteng malaman ang wastong paglulugar nito.

Huwag magtayo ng bahay sa mga delikadong
lugar para maiwasan ang panganib

Ibabaw ng makakapal na tambak (fill) ng lupa. 
Mahina ang kapit at madaling dumalusdos ang mga
makakapal na tambak ng lupa na dulot ng mga
nakaraang pagtabag o tambak ng tao.

Itaas ng mga tagudtod (peak) na may pagtabag 
sa ibaba. Nakaamba rin itong matabag dahil sa
pagkawala ng lupang suporta sa ibaba nito.

MGA LUGAR NA DAPAT IWASAN:

Isang bahay na nasalanta ng baha at
mudflow sa Quezon  Province noong 
2004. LARAWAN NI REM ZAMORA
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Diversion Channel. Ito ay binubuo ng isang kanal
na may berm (isang pader na yari sa lupa o bato
na humaharang sa paglabas ng tubig mula sa kanal).
Nilalagay ito sa gilid ng mga dalisdis upang saluhin ang
tubig-ulan. Dinadala nito ang tubig sa ligtas na lugar,
sa bilis na hindi nakakapanira.

3. Para sa lindol.

1. Para sa pagbaha.

MGA SENYALES NG
PAGTABAG (LANDSLIDE):
Masasabing ang pagtabag ay isang panganib na
hindi kaagad napapansin. Maaaring sa umpisa ay
mabagal na paggapang lamang ang nangyayari
bago ang mabilis na pagguho ng lupa. Ilan sa
mga senyales ng nakaambang pagtabag ay ang
mga sumusunod:

 Bumabaluktot na hamba ng mga pinto at
bintana.

 Unti-unting pagkakaroon ng bitak sa mga
pader, dingding at kalsada.

 Pagkakaroon ng lumalaking agwat sa
pagitan ng hagdan at katabing dingding.

 Pagkaputol o pagkawala sa pagkakalinya ng
mga linya o tubo sa ilalim ng lupa.

 Pagsulpot o pagtagas ng tubig sa bagong
mga pwesto.

 Paggalaw o pagtagilid ng mga bakod, poste
o punong-kahoy.

 Pamamaga o pagdami ng naiipong lupa sa
paanan ng dalisdis.

Source:
Laserna, Salvio B. 2005. Mga Dapat Malaman

Tungkol sa Pagtabag. Brochure published by
PHIVOLCS for the REINA Project.

Ang mga tension crack o bitak
sa lupa dito sa Hinunangan,
Southern Leyte ay maaaring

senyales ng nakaambang
pagtabag. LARAWAN

GALING SA MGB

ang
mo?

  Lugar na may malakas na hampas ng
hangin.

Makikitid na pagitan ng mga bundok o burol.  
Tulad sa mga makikitid na daanan, nagiging mas
malakas at mabilis ang mga hangin na dumadaan
dito.Ang tawag sa pangyayaring ito ay wind
tunneling.

Matataas na lugar na nakaharap sa palo ng 
hangin. Malakas at mabilis ang hangin dito dahil
walang mga panangga o harang.

 Lugar na delikado sa lindol.

Lumayo sa mga lugar na tinatagusan ng mga 
fault line o mga malalalim na bitak sa lupa na
maaaring pagmulan ng mga lindol.Maaaring malaman
kung ang inyong bahay ay malapit sa isang fault line
mula sa opisina ng Philippine Institute ofVolcanology
and Seismology (PHIVOLCS).

Lugar na may malambot na lupa. Mas malaki ang
pinsalang nadudulot ng lindol sa mga lugar na may
malambot na lupa gaya ng burak (silt), putik (clay), at
buhangin (sand). Sa mga lugar na ito,mabilis lumubog
at masira ng mga isruktura dahil sa liquefaction o
paglambot ng lupa tuwing may malakas na paglindol.
Ang halimbawa nito ay ang nangyari sa mga gusali ng
Dagupan noong lindol ng 1990.

MGA SIMPLENG ISTRUKTURAL NA MITIGASYON:
Hindi lamang sapat na malaman na may panganib. Higit na makabubuting alamin ang mga paraan
upang mabawasan ang mga pinsala, sakaling ang komunidad ay desididong manatili sa lugar.Ang
mga bantang panganib ay hindi dapat maging hadlang sa pag-unlad. Ilan ang mga sumusunod sa
mga mitigasyon na madali isagawa ng isang komunidad.Ang mga ito ay mga simpleng konseptong
mabilis gawin at hindi mangangailangan nang napakalaking halaga upang maipatupad.

Mat Foundation. Isang pundasyong mala-balsa na
epektibo para sa mga lugar na malambot ang lupa at
may bantang lindol. Sakaling may pagyanig at paglubog
na magaganap ay inaasahang sabay-sabay at pantay-
pantay ang paggalaw at paglubog ng istruktura.

4. Para sa malalakas na hangin.

sa pamamagitan ng mga harang. Halimbawa ay mga
permanteng puno at halaman. Pero depende sa taas,
kapal, dami ng hanay, haba, at pagiging tuluy-tuloy ng
hanay ang pagiging epektibo nito.

Ang mga pamamaraang nabanggit ay hindi
panigurado laban sa mga pinsala dulot ng
mga natural na pwersa. Dapat na tandaan
na ang mga ito ay artipisyal na mga solusyon
para mabawasan ang pwersa ng kalikasan. Sa
paglalagay ng mga pamamaraang istruktural,
dapat siguruhin na hindi nagagambala o
napipigilan ang natural na daloy ng kalikasan.
Hindi dapat maging laban sa kalikasan ang mga
pamamaraang ito, sa halip, dapat naaayon sa
natural na daloy ng mga elemento.

Terracing. Maaaring limitahan ang taas at tarik
ng mga dalisdis sa pamamagitan ng pagputol nito
sa maliliit at sunud-sunod na hagdanan (terrace).
Nirerekomendang ang taas ng isang terrace ay hindi
hihigit sa 1.8 metro.

Detention Pond. Ito ay isang imbakan (pwede itong
hukay o konkretong istruktura) na pansamantalang
sumasalo ng tubig-baha. Unti-unti nitong nilalabas ang
tubig-baha sa isang bagong lokasyon, gaya ng isang
kanal, hanggang sa ito ay matuyo.

2.  Para sa pagtabag.

Natural Windbreaks. Mababawasan nito ang lakas at
bilis, at maaaring ibahin din ang direksyon ng hangin
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