
Нови Зеланд: После два јака земљотреса, од којих је један био магнитуде 8,1 степени, примећени цунами таласи у Пацифику, евакуација у току
четвртак, 04 март 2021 19:48

Евакуације из приобалних подручја наређене су на Новом Зеланду, Новој Каледонији и
Вануатуу ноћас пошто су примећени таласи цунамија после два јака земљотреса у
Јужном Пацифику од којих је један био магнитуде 8,1.

  

  

„Таласи цунамија су примећени“ упозорио је центар за узбуну на цунами са седиштем у
америчкој држави Хаваји. Центар наводи да су мали таласи већ измерени код главног
града острва Тонга, Нукалофе.

  

Снажан земљотрес магнитуде 8,1 погодио је ненастањена острва у Пацифику која
припадају Новом Зеланду што је изазвало евакуације и упозорења на цунами широм
јужног Пацифика.

  

То је био други велики потрес у тој области у размаку од неколико сати. Петходни
потрес у мору магнитуде 7,3 пробудио је многе током ноћи на Новом Зеланду.
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После оба земљотреса издата су упозорења на цунами, али ни један није изгледа
угрозио становништво или објекте.

  

„Сви близу обале који су осетили дуг или снажан земљотрес морају одмах да се
преместе на најближе узвишење или што даље у унутрашњост земље“, објавила је на
Тwиттеру Национална агенција за управљање кризама.

  

Веома јак земљотрес на Новом Зеланду, издато упозорење за цунами

  

Изузетно снажан земљотрес магнитуде 7,2 погодио је исток Северног острва Новог
Зеланда четвртак, а издато је и упозорење за цунами, док власти позивају становнике
обалских подручја да се одмах преместе на виша подручја.
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Велики број људи који је пријавио да је осетио земљотрес на Новом Зеланду тврди да је
подрхтавање трајало дуже време.

  

Потрес магнитуде 7,2 погодио је источну обалу Новог Зеланда због чега је издато
упозорење на цунами.

  

Епицентар потреса био је на 294 километара источно од места Тауранга и на 181
километар североисточно од Гисборнеа, а хипоцентар је био на 10 километара.

  

Велики број људи који је пријавио да је осетио земљотрес тврди да их је пробудио
колико се снажно осетио.

  

Национална агенција за управљање ванредним ситуацијама, издала је упозорење
позивајући људе који живе на Северном острву да се преселе у више крајеве и удаље од
обале.

  

За сада нема информација о штетама или о повређенима.

  

  

Новозеландски медији пишу да би цунами могао најјаче да ‘удари’ на подручје између рта
Ранавеј и увале Толага. На том подручју у овим тренуцима траје евакуација, али власти
моле све грађане на подручјима које су осетиле дуготрајно подрхатавање тла да се
преселе што даље од обале или крену према унутрашњости.
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Први таласи су већ стигли до источне обале, али очекује се да ће цунами активност
трајати сатима.

  

(Агенције)
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