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Trzêsienia ziemi o epicentrach podmorskich lub nadmorskich, erupcje podwodnych wulkanów lub
osuniêcie mas gruntu do morza powoduj¹ powstanie szczególnego rodzaju fal morskich
zwanych tsunami. Najczêœciej przyczyn¹ ich powstania jest uskokowe podniesienie siê lub
zapadniêcie czêœci dna morskiego spowodowane trzêsieniem ziemi, którego ognisko znajduje siê
nie g³êbiej ni¿ kilkadziesi¹t kilometrów pod dnem morza. Nag³a zmiana ukszta³towania dna
morskiego wywo³uje falê na powierzchni wody. Fala na pe³nym morzu jest stosunkowo niegroŸna
ze wzglêdu na du¿¹ d³ugoœæ wynosz¹c¹ kilkaset kilometrów i niewielk¹ wysokoœæ rzêdu oko³o 1
metra. Fala tsunami porusza siê bardzo szybko. Jej prêdkoœæ (V) zale¿na jest od g³êbokoœci
morza (h) oraz si³y ciê¿koœci (g). Œrednia prêdkoœæ fali tsunami na oceanie o g³êbokoœci 5000 m
wynosi 750 km/godz. Przy zbli¿aniu do l¹du prêdkoœæ fali radykalnie maleje, natomiast wzrasta
jej amplituda, fala spiêtrza siê i mo¿e osi¹gaæ wysokoœæ 30 - 40 metrów. Fale tsunami rozchodz¹
siê daleko po oceanie atakuj¹c wybrze¿a odleg³e o tysi¹ce kilometrów od epicentrum.
Najbardziej zagro¿one ich wystêpowaniem s¹ wybrze¿a po³o¿one nad Pacyfikiem i Oceanem
Indyjskim, które s¹ rejonami du¿ej aktywnoœci sejsmicznej.

ognisko wstrz¹su

Gwa³towne przesuniêcie fragmentu dna morskiego w obszarze epicentralnym
spowodowane wstrz¹sem powoduje powstanie fali tsunami.
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V=(g*h)^1/2
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Przy zbli¿aniu do brzegu prêdkoœæ fali radykalnie siê zmniejsza a wzrasta jej wysokoœæ.

poziom morza

Spiêtrzona fala zalewa nadbrze¿ne tereny.

NAJBARDZIEJ TRAGICZNE W SKUTKACH TSUNAMI
26 grudnia 2004 olbrzymie trzêsienie ziemi o M 9.1 na
Oceanie Indyjskim wywo³a³o tsunami, które najwiêksze
zniszczenia spowodowa³o na wybrze¿u Indonezji, Sri Lanki,
Indii, Tajlandii
oraz na archipelagach Andamanów i
Nikobarów. Mniejsze straty odnotowano w Malezji, Birmie,
na Malediwach, Seszelach oraz w Somalii. Zginê³o oko³o
230000 ludzi. Kilka milionów straci³o dach nad g³ow¹.
Po tej katastrofie zosta³ utworzony w rejonie Oceanu
Indyjskiego system wczesnego ostrzegania ludnoœci przed
falami tsunami.
ROZCHODZENIE SIÊ FAL TSUNAMI
SPOWODOWANYCH TRZÊSIENIEM NA SUMATRZE 26 XII 2004 r.
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27 sierpnia 1883
dosz³o do
erupcji wulkanu Krakatau
po³o¿onego
w Cieœninie
Sundajskiej. W wyniku eksplozji
2/3 wyspy zniknê³o z powierzchni
ziemi, a na jej pozosta³ej czêœci
(Rakata) ¿ycie zosta³o ca³kowicie
zniszczone. Powsta³a w wyniku
eksplozji fala tsunami po dotarciu
do l¹du osi¹gnê³a 40 metrów
wysokoœci i zmy³a nadbrze¿ne
wioski na Jawie, Sumatrze i
innych pobliskich wyspach.
Tsunami dotar³o równie¿ do
portów afrykañskich.
Szacuje
siê, ¿e zginê³o oko³o 40 tysiêcy
ludzi.

P³yta
Pó³nocnoamerykañska
P³yta
Euroazjatycka

P³yta
Pacyficzna

P³yta
Filipiñska

11 marca 2011 oko³o 130 km na
wschód od wyspy Honsiu wyst¹pi³o
trzêsienie ziemi o M 9.0. Wywo³ane
trzêsieniem ponad 10 metrowe fale
tsunami uderzy³y w niemal
ca³e
wschodnie wybrze¿e Japonii
zalewaj¹c porty, miasta, wioski. Na
nizinach woda wdar³a siê na 10 km w
g³¹b l¹du równaj¹c z ziemi¹ wiele
miejscowoœci. Zginê³o ponad 28000
ludzi. Fala tsunami przemierzy³a
Pacyfik w ci¹gu nieca³ej doby. Na
Hawajach i w Ameryce Pó³nocnej jej
wysokoœæ wynosi³a ponad 2 metry.

29 wrzeœnia 2009 – Trzêsienie ziemi o M8.1 na Pacyfku wywo³a³o
tsunami, które uderzy³o w archipelag wysp Samoa i Tonga. W wyniku
przejœcia fali œmieræ ponios³o 192 osoby.
28 marca 2005 – Tsunami powsta³e w wyniku trzêsienia u wybrze¿y
Sumatry na pobliskich wyspach zabi³o ponad 1000 osób
17 lipca 1998 – Wstrz¹s u wybrze¿y Papui-Nowej Gwinei wywo³a³ fale
które wdar³y 30 km siê w g³¹b l¹du niszcz¹c wszystko po drodze i
zabijaj¹c prawie 2200 osób.
12 lipca 1993 – Fale tsunami wtargnê³y na po³udniowy cypel wyspy
Okushiri w nieca³e 5 minut po trzêsieniu ziemi, którego epicentrum
znajdowa³o siê oko³o 20-30 km od jej brzegu. Fala zmy³a budynki
mieszkalne i zak³ady pracy, pojazdy, dokuj¹ce statki.
Zginê³o oko³o 200 osób.
28 marca 1964 – Fala tsunami powsta³a w wyniku trzêsienia ziemi o
M9.2 z epicentrum w Cieœninie Prince William spowodowa³a
olbrzymie zniszczenia na Alasce oraz na zachodnim wybrze¿u Kanady i
USA. Œmieræ ponios³y 122 osoby.
22 maja 1960 – Potê¿ne trzêsienie ziemi - M9.5 - z epicentrum u
wybrze¿y Chile wywo³a³o fale tsunami, które uderzy³y w wybrze¿e
Ameryki Po³udniowej, pokona³y Pacyfik i dotar³y do wybrze¿y Japonii,
Hawajów oraz Filipin. Wskutek wstrz¹su i fal tsunami zginê³o prawie
1700 osób.
1 kwietnia 1946 – Trzêsienie ziemi o M7.8 z epicentrum w rejonie
Rowu Aleuckiego wywo³a³o tsunami, które dotknê³o Hawaje oraz
Alaskê i poch³onê³o 165 ofiar.
1792 – Erupcja wulkanu Unzen na wyspie Kiusiu spowodowa³a
powstanie fal tsunami, które zabi³y oko³o 15 tysiêcy osób.

Aby ograniczyæ straty i ofiary w ludziach spowodowane przez tsunami w krajach
najbardziej zagro¿onych ich wyst¹pieniem powsta³y systemy ostrzegania przed
falami tsunami. Systemy wykorzystuj¹ fakt, ¿e fale sejsmiczne poruszaj¹ siê oko³o 40
razy szybciej ni¿ fala tsunami. Na podstawie danych sejsmicznych lokalizuje siê
wstrz¹s, wyznacza jego g³êbokoœæ oraz wielkoœæ. Znajomoœæ g³êbokoœci danego
akwenu pozwala okreœliæ prêdkoœæ oraz przypuszczalny czas wyst¹pienia fali w
danym miejscu i jej wysokoœæ. Jeœli prognozowana wysokoœæ stwarza zagro¿enie,
program generuje komunikat ostrzegawczy do odpowiednich s³u¿b, co daje
mo¿liwoœæ ewakuacji ludnoœci z zagro¿onych obszarów, wyprowadzenia statków z
portów, postawienia w stan gotowoœci s³u¿b ratowniczych. Obecnie kluczowym
elementem systemów ostrzegania przed tsunami jest sieæ DART - Deep-Ocean
Assessment and Reporting of Tsunamis - projekt opracowany przez NOAA (National
Oceanic and Atmospheric Administration). Niestety systemy ostrzegania nie s¹
skuteczne gdy dany obszar znajduje siê blisko epicentrum wstrz¹su. O ile dla
odleg³oœci na przyk³ad 500 km od epicentrum fale sejsmiczne docieraj¹ po oko³o 80
sekundach a fale tsunami po oko³o 40 minutach co daje czas na przetworzenie
danych, og³oszenie alarmu i ewakuacjê, o tyle dla odleg³oœci 50 km fale tsunami
docieraj¹ po oko³o 4 minutach z czego wiêkszoœæ czasu zajmuje zlokalizowanie
zjawiska i og³oszenie alarmu pozostawiaj¹c znikomy czas na ewakuacjê.

28 grudnia 1908
mia³o miejsce silne
trzêsienie ziemi (M7.2) z epicentrum w
Cieœninie Messyñskiej. Powsta³a w wyniku
trzêsienia 12 metrowa
fala tsunami
uderzy³a w Sycyliê i Kalabriê. Najbardziej
ucierpia³a Messyna. Port messyñski
ca³kowicie przesta³ istnieæ, wiêksza czêœæ
miasta zamieni³a siê w wielkie gruzowisko.
Liczne wioski i miasteczka zmiot³o z
powierzchni ziemi. Œmieræ ponios³o 72000
osób.

Ruiny Klasztoru Do
Carmo w centrum
Lizbony, który zosta³
zniszczony podczas
trzêsienia, pozostawiono
jako pamiàtkæ po
kataklizmie i mogà byã
do dziú zwiedzane przez
turystów .

Boja sygnalizacyjna systemu
DART

Stacje DART sk³adaj¹ siê z
czujników zakotwiczonych na dnie
morza oraz zacumowanych na
powierzchni boi. £¹cze akustyczne
transmituje dane z czujników do
boi i dalej za poœrednictwem ³¹czy
satelitarnych do centrów
ostrzegania.

1 listopada 1755
oko³o 30 metrowa fala
tsunami wywo³ana
potê¿nym trzêsieniem
ziemi o magnitudzie
8.7 z epicentrum na
po³udniowy - zachód
od
Gilbraltaru
uderzy³a w Lizbonê.
Niemal doszczêtnie
zniszczone zosta³y
port i centrum miasta.
Fale tsunami pojawi³y
siê w ca³ej Europie
i w pó³nocnej Afryce.
Wskutek trzêsienia i
tsunami zginê³o oko³o
70000 ludzi.

Tsunami na Ba³tyku
Ba³tyk jest morzem p³ytkim, tote¿
fala tsunami powsta³a wskutek
przemieszczeñ dna porusza³aby siê
powoli i w zwi¹zku z tym nie mia³aby
siê z czego spiêtrzyæ i nie
stanowi³aby wielkiego zagro¿enia dla
wybrze¿y. Ba³tyk nie jest równie¿
obszarem sejsmicznym,
sporadycznie wystêpuj¹ tu jedynie
s³abe zjawiska. Z historii znanych
jest kilka doniesieñ o
niespodziewanym odwróceniu
kierunku biegu rzek w ich ujœciach co mo¿na interpretowaæ jako skutki
tsunami - w wyniku czego dosz³o do
uwolnienia szeregu ³odzi z miejsca
ich cumowania.

