
o Kaa laman 

1. Ana ang storm surge? 
Ang storm surge 0 daluyong: Ilg b:lg}'O:l), ang hindi pangk:H:tniwnng pagta3S ng lubig S:l 
da1:tmp:lsigan habang pnp:dapit :lIlg bagyo S:l baybayin. 

2. Bakit nagkakaroon ng storm surge? 
Sanhi ito ng malakas 113 hrtngin duhil sa pagb<lba ng prcsyoll sa mma ng bagyo na 
nagtutulak sa rubig-Jagat, dahilan upang ito ay maipon at hlma:!s kaysa p,mgkar:miwang 
taas ng whig, pattlilgong baybayin. 
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Wind driven surge 

_______ Pressure surge 

3. Ana ang epekto ng storm surge? 
Ang storm surge ay nag-dudulol ng mabwabng pagb<1ha 11<1 maa:lring umabol Ilg ilang 
kilomNro mula S:1 baybaying tlagm. dcpcnd{" sa hugis at Hlas nl-\" nlon niro. Kasabay rig 
l1lalakas na pag-alon at l1lahlkas na h:lllbrin. :Illg storm su rgc a y mauaring Illakapinsala :It 
fangayin ang anumang bagay t1a dadaanan nito. 
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it . Sino ang maaaring maapektuhan nita? ' .. 
Isa allg Pilipill:ts sa mga b<ln~ang malapit 
sa peligrong uulot ng storm surge dahil 
sa mahabang baybayiJlI!."-(bgat nito. Ang 
pangunahing maaaring tumaan ng storm 
surge ay ang mga komunidad molopit sa 
baybaying dogat. M ,1;1 ar i ri Ill!." abu t in :mg 
mt.'3 mamamaynng may liang kilomctru 
angla}'o rito. depcnde sn ta;IS Ilg 
kalupa:lII (ma~ mal>:lba ,mg nibel I1g 
kalupaan. 111as ma<.hding maapcktuhan). 
Hindi apcktado ng storm surg(' kllng 
m:ltarik ang pamp'lIlg. 

.. 

5_ Ang mga nagdaang storm surge sa Pilipinas 

"-Iarami n:lng naital;ll1g insidcnte ng mga ari-ariang n;lwosak at Illga buh;l)' na nasowi sa 
iba', ibang bayb:lyin ng ban~a. I~a rita ang Bagyong Undang noong Nobyembre 1984. na 
nagdulot ng mnlawakang pinsal" sa mga tahanan at ari-ari;m ng mga taga Basey. Samar. 
At nitong $ctyembre 20J J nal11an. Illlliing hllmulu~ok :lng dnluyong ng bab')'O sa boyba)' in 
ng M:m i la Bay kung $,1 :111 111 :llu bh :ll1g pins;ll ~ rin ang ill i 111110 t Il~ b;l h ;1, m;llabs na 
hant.rin. at hugso Ilg mg,l !lloll. 

o Kahandaan at kilos 

1. AnD-ana ang dapat gawin tuwing may banta n9 st orm surge? 

Ang babal:t ng storm surge ay rwkap~loob s~ PAGASA Severe \Neather Bulletin. Ang 
nakasaad Jito: lahar Ilg mga residt'lltl'ng nakatira 8a rnababallg buhagi ng baybayin ay 
pinapayuhang lumlp'lt sa mas 1ll0t3:1S 113 11Ig;lr Ila Illaririrhall nt SLlIllUllod sa lahar ng 
paalala at b,lbala uko \ sa b,lh,1 d:lhil sa daluyong ng b'lt.')'O. 

t Bilang mga indibidwal: 

al Maklnig sa kinauukutan: 
tumulok sa radyo, TV, 0 
internel para sa mga 
utat-panahon mula sa PAGASA 
at iba pang katuwang na 
ahensiya ng gobyerno. 

c1 Lumikas sa mataas na lugar. 
lumayo nang hindi bababa sa 
500 metro mula sa palag na 
baybayin kung direktallg 
dadaan ang bagyo na 
magdudulot ng storm surge sa 
lnyollg komunidad . 

+ b) Maghanda sa posibitidad ng 
paglikas sa mas rnalaas na Lugar 0 

evacuation center bago pa man 
magkaroon ng storm surge. Maging 
mahinahon. Maghanda at magdala 
ng mga gamit tulad ng damil, 
pagkain al inumin,itrst aid kit, 
flashlight. al radyong de-baterya. 

dl Bago lumlkas, su riin ang bahay 
at kUmpunlhin ang mahihinang 
bahagl nllo. lsara ang mga bintana 
al ibaba ang main switch ng 
kuryente.llagay sa malaas na Lugar 
ang mahaha\agang kasangkapan. 

.tit Bilang mga komunidad: 

al Magplano al gumawa ng 
evacuation plan; pag-aralan 
ang mga pamamaraan sa lahat 
ng aspekto tungkol sa 
kahandaan sa mga kalamldad 

bl Magsagawa ng disaster driLLs 
upang magkaroon ng kasanayan 
ang bawat miyembro ng komunldad 
sa aktuwal na sltwasyon sa 
panahon ng sakuna 

c1 Magkaroon ng \iyak at sistematikong pamamaraan sa paghakot 
ng mga kagamitan, sa pagtikas, sa mga luntunin ng rescue 
operations at sa mga !lawaing pang-relief al rehabilitasyon 

Para sa mga tanong at dagdag na impormasyon, makipa g~ugnayan sa: 

NDRRM C 
website: www.ndrrmc.goY.ph 
email; ndrrmc.secretariatrayahoo.com 
lel no_: 912~O'41 

Philippine Coast Guard 
Website : www.coastguard.goY.ph 
Tel no. : 521~B4B1 Loc. 6290/ 6292 

PAGASA 
Website : www.pagasa.dost.goY.ph 
Emall;pllaslilpagasa.dost.goY.ph 
Tel no.= 434~2696 
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