
Шпанија: Пуцање северне стране вулкана на шпанском острву Ла Палма, блокови лаве величине троспратнице спустили се ка индустријској зони
недеља, 10 октобар 2021 14:54

Блокови ужарене лаве велики као троспратне зграде сурвали су се низ падину на
шпанском острву Ла Палма током низа потреса три недеље након ерупције вулкана.

  

  

Регистрован је 21 сеизмички покрет, од којих је најјачи магнтуде 3,8 јединица, затресао
тло у селима Мазо, Фуенкалијенте и Ел Пасо, саопштио је шпански Национални геолошки
институт.

  

Блокови ужарене лаве величине троспратне зграде спустили су се низ вулкан Кумбре
Виеха, саопштио је шпански Институт за геологију и рударство.

  

Припадници шпанске морнарице од понедељка ће помагати у чишћењу вулканског
пепела који је прекрио вели део острва, изјавила је министарка одбране Маргарита
Роблес.
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La lava se mueve a 700m/h en la zona del polígono industrial, a las 13,30 hora canaria / Lava
moves at 700m/h at the industrial park zone at 13,30 Canarian time pic.twitter.com/q7TCuYNp
ef

— INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021    

La nueva colada de lava, hasta 1240°C ha destruido las pocas edificaciones que quedaban al
norte de Todoque / The new lava flow, yo yo 1240°C has destroyed the few remaining buildings
at Todoque north pic.twitter.com/my7a8WeT8i

— INVOLCAN (@involcan) October 10, 2021    

Вулканолошки институт Канарских острва саопштио је на Твитеру да је река лаве, чија
температура достиже 1.240 степени Целзијуса уништио последње зграде у селу Тодоке.

  

"Урушавање северне стране вулкана довело је до ослобађања великих блокова
материјала и нових токова лаве кроз подручја која су већ евакуисана", навело је на
Твитеру шпанско Одељење за националну безбедност.

  

Реке лаве уништиле су 1.186 зграда од ерупција 19. септембра, навео је Вулканолошки
институт Канарских острва.

  

(РТС)
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