
Zagrożenia naturalne 
i systemy wczesnego 

ostrzegania



TRZĘSIENIA ZIEMI



Podstawy
• Sejsmologia to nauka o 

trzęsieniach ziemi

• Trzęsienia ziemi to wstrząsy 
krótkotrwałe i gwałtowne, które 
wzbudzane są we wnętrzu Ziemi i 
rozprzestrzeniają się w postaci fal 
sejsmicznych: P, S, L

• Prędkość rozchodzenia się fal 
sejsmicznych badamy za pomocą 
sejsmografów

• Trzęsienia ziemi odczuwane są w 
postaci drgań, kołysań i falowań
powierzchni. 

• Wyróżnia się ognisko (miejsce 
uwolnienia energii), hipocentrum 
(pozorny punkt, z tąd wybiegają 
fale sejsmiczne), epicentrum (rzut 
hipocentrum na płaszczyznę) 



Fale sejsmiczne
• Podłużne P (zagęszczeniowo -

rozrzedzeniowe) 

• Poprzeczne S

• Powierzchniowe L
• Love’a LQ = SH poprzecznie poziomo 

spolaryzowane 
(drgania gruntu w płaszczyźnie 
poziomej prostopadłej do kierunku 
propagacji fal, powodują deformacje 
ścinające, szybsze od LR)

• Rayleigha LR = P + SV
(cząstki gruntu zataczają elipsy w 
płaszczyźnie pionowej II do kierunku 
propagacji, ruch wsteczny)



Zapis trzęsienia ziemi

Sejsmogram - sejsmograf



Zapis trzęsienia ziemi

Sejsmogram - sejsmograf

Więcej o sejsmologii w przyszłym 
semestrze! 



Rozmieszczenie trzęsień Ziemi
• Obszary sejsmiczne – obfitujące w trzęsienia ziemi

• Pensejsmicze – wstrząsy występują rzadziej i nie dochodzi do 
katastrofalnych naprężeń

• Asejsmiczne – na ogół wolne od trzęsień ziemi, jeżeli wystąpią to słabe.



Przyczyny trzęsień ziemi
• trzęsienia ziemi pochodzenia tektonicznego - stanowią około 90% 

wszystkich trzęsień zachodzących w obrębie kuli ziemskiej. Ich przyczyną 
jest gwałtowne przemieszczanie się mas skalnych w skorupie i płaszczu 
ziemskim. 

• trzęsienia ziemi pochodzenia wulkanicznego - powstające na skutek 
erupcji wulkanicznych lub przemieszczania się magmy w skorupie ziemskiej 

• trzęsienia ziemi pochodzenia zapadowego - związane z zapadaniem się 
stropów jaskiń, ewentualnie z powstawaniem obrywów skalnych na stromych 
zboczach gór. Mają one najmniejszy zasięg i są najsłabiej odczuwalne. 

• trzęsienia ziemi pochodzenia kosmicznego - powstają w wyniku 
uderzenia w powierzchnię ziemi meteorytów 

• trzęsienia ziemi pochodzenia antropogenicznego - zaliczamy do nich 
tąpnięcia wywołane działalnością górniczą, wstrząsy spowodowane 
wybuchami (zwłaszcza bomb atomowych), a także trzęsienia związane z 
powstawaniem dużych sztucznych zbiorników wodnych (dochodzi wówczas 
do zaburzenia równowagi mas skalnych)



Przypowierzchniowe 
skutki trzęsień ziemi
• Ruchy w płaszczyźnie uskoków

• Osuwiska 

• Powstanie szczelin i pęknięć 

• Zaburzenia w reżimie 

wód gruntowych i wgłębnych 

• Tiksotropia (przejście żelu w zol)

• Zjawiska 

akustyczne

• Tsunami



Podział trzęsień ziemi ze względu 
na głębokość

• Płytkie – ogniska leżą 
w obrębie skorupy 
ziemskiej do 
głębokości 60 km

• Pośrednie – 60-300 
km

• Głębokie – ponad 
300 km 



Klasyfikacja trzęsień ziemi 
• Klasyfikacji można dokonać dopiero po przyjęciu jakiejś skali 

liczbowej

• XIX w. – skala 10 stopniowa intensywności Rossiego-Forela

• Intensywność – miara skutków trzęsienia w danym punkcie, 
zależ od mechanizmu ogniska, odległości epicentralnej i 
budowy ośrodka, w którym propagują fale. 

• Relacja wiążąca intensywność I oraz przyśpieszenie gruntu a, 
współczynniki liczbowe są różne dla różnych autorów :

• Intensywność = stopień w skali Mercallego

• Skale intensywności określają reakcję ludzi i budowli na drgania 

3

1

2

1
log  Ia



Skala MCS (Mercalli – Cancani – Sieberg) 

• 1 stopień - wyczuwane tylko przez 
przyrządy, przyspieszenie poniżej 1/4 cm/s2

• 2-3 stopnie - lekkie drgania, odczuwalne 
tylko przez niektórych ludzi, przyspieszenie 
od 1/4 do 1 cm/s2

• 4-5 stopni - ogólnoodczuwalne wstrząsy, 
poruszanie się drobnych przedmiotów, 
przyspieszenie od 1 do 5 cm/s2

• 6-7 stopni - wyraźne zniszczenia, 
odpadanie tynku, walenie się kominów, 
przyspieszenie od 5 do 25 cm/s2

• 8-10 stopni - rozległe zniszczenia, 
powstawanie szczelin w ziemi, osuwisk, 
przyspieszenie od 25 do 100 cm/s2

• 11-12 stopni - zmiany konfiguracji lądów, 
osuwiska, szczeliny, podniesienie poziomu 
wód gruntowych. Przyspieszenie od 100 do 
1000 cm/s2

g = 980 cm/s^2



Skala MSK (Miedwiediewa – Sponhouera – Karnika)

I. Nie odczuwalne - Rejestrowane wstrząsy tylko przez  sejsmograf. Brak skutków na obiektach i budynkach.
II. Trudno odczuwalne - Wyczuwalne przez niektórych w spoczynku. Brak skutków.
III. Słabe - Wyczuwalny w domu przez niewielu. Zawieszone obiekty kołysają się. Brak zniszczeń budynków.

IV. W dużej mierze
obserwowalne

- Znacznie odczuwalne wewnątrz i odczuwalne przez niewielu na zewnątrz. Ludzie są pobudzeni, czujni. 
Występują umiarkowane wibracje. Obserwuje się niewielkie drgania lub chwianie się budynków, 
pokoju, łóżka, krzesła etc. Porcelana, szklanki, okna i drzwi szczękają. Wiszące obiekty huśtają się.Brak 
zniszczeń budynków.

V. Dość silne

- Znacznie odczuwalne wewnątrz i odczuwalne przez niewielu na zewnątrz. Ludzie odczuwają
przerażenie i wybiegają  na zewnątrz. Śpiący budzą się. Obserwatorzy czują silne wstrząsy i kołysanie 
budynków., pokojów, mebli. Wiszące obiekty huśtają się znacznie. Porcelana i szkło zderzają się . Drzwi 
i okna trzaskają, a nawet wyrywają się z zawiasów. Ciecze wahają się  i mogą się rozlać. Zwierzęta stają 
się niespokojne. Lekkie zniszczenia słabych konstrukcji.

VI. Silne
- Odczuwalne znacząco wszędzie. Ludzie tracą równowagę. Panika. Przedmioty przemieszczają się. 
Naczynia i szkło mogą ulec zniszczeniu. Zwierzęta domowe są spanikowane. Widzialne zniszczenia
struktura murowanych. Pojawiają się spękania gruntu.

VII. Bardzo silne
- Ludzie panikują i próbują uciekać. Meble przemieszczają się i przewracają. Obiekty wypadają z szaf. 
Woda rozlewa się. Powstają poważne szkody w starych budowlach, murowane kominy walą się. 
Dochodzi do osunięć.

VIII. Szkodliwe
- Ludzie mają problem z utrzymaniem równowagi. Meble przewracają się. Fale obserwuje się w
miękkich gruntach. Starsze struktury zapadają się . Otwierają się wielkie spękania i szczeliny, osuwiska.

IX. Destrukcyjne
- Ogólna panika. Ludzie padają na ziemię. Obserwuje się fale w miękkich gruntach. Struktury nie  
spełniające norm zapadają się. Spore zniszczenia struktur dobrze skonstruowanych. Podziemne
rurociągi pękają. Ziemia pęka i się osuwa.

X. Niszczycielskie - Zniszczenie budynków murowanych. Woda wylewa, powodzie.

XI. Katastroficzne - Budynki walą się. Szerokie zaburzenia gruntu, tsunami.
XII. Bardzo 
katastroficzne

- Wszystko zostaje zniszczone. Krajobraz zmienia się, rzeki zmieniają koryta, tsunami.



Skala MSK
• Ocena szkodliwości drgań pochodzących od źródeł sejsmicznych 

przekazywanych przez podłoże na budynki

• Próba powiązania skali intensywności z parametrami 
instrumentalnymi drgań oraz obiektem

• Drgania charakteryzowane są przez 
• Wartość szczytową przyśpieszenia drgań
• Wartość szczytową prędkości drgań 

Dlaczego tylko 

10 stopni?



Skala logarytmiczna
• Magnituda – ilościowa miara wstrząsu

• Magnituda z definicji to logarytm maksymalnej amplitudy liczonej w 
mikrometrach, na zapisach standardowego sejsmografu Wooda-Andersona, 
znajdującego się 100 km od epicentrum

• Obecnie magnitudę oblicza się z relacji:

• gdzie: a – amplituda przyśpieszenia, T – okres fali, f(R,h) – poprawka na 
odległość epicentralną R i głębokość ogniska h, A – poprawka na lokalizację 
stacji, B – poprawka regionalna

• Logarytm energii całkowitej E zależy liniowo od magnitudy, c i d to 
współczynniki liczbowe:
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Rozkład Gutenberga-Richtera

• Szczegółowe badania relacji częstotliwości trzęsień od 
magnitudy dla wielu rejonów wykazały, że dla danego 
obszaru istnieje liniowy związek pomiędzy 
logarytmem liczby zdarzeń N oraz magnitudą. Relację 
tę określa się jako równaniem Gutenberga-Richtera:

MbaN log

Dlaczego podwójnie logarytmiczna?



Zagrożenie sejsmiczne ZB

• Prawdopodobieństwo przekroczenia w ustalonym 
okresie czasu i określonej przestrzeni pewnego 
progu wartości (liczba zdarzeń, Etot)

• Cel prognozy: znalezienie TEGO 
prawdopodobieństwa



Cechy prognozy

• Istnieje sprawdzony zbiór informacyjny It

dotyczącego ZB (t + Δt) i umożliwiającego prognozę

• Istnieje predyktor m (algorytm prognozy, model, 
równanie prognozujące)

• Istnieje sprawdzona metoda ekstrahująca z It

informacje o ZB (t + Δt)

• Istnieje metoda weryfikacji (sprawdzalna, 
akceptowalna)



Schemat estymacji i prognozy



Czy trzęsienia ziemi są przewidywalne?
Samoorganizujący się proces krytyczny (Self-Organized-Criticality System)

• Zał.: Trzęsienia ziemi są samoorganizującym się 
procesem krytycznym ponieważ sejsmiczność 
posiada strukturę fraktalną w przestrzeni, czasie i 
energii

• Trzęsienia są silnie nieliniowe

• Chaotyczne



Samoorganizujący się proces krytyczny 
(Self-Organized-Criticality System)

• W układzie występuje 
samoorganizacja do stanu 
krytycznego (SOC), jeśli stan 
krytyczny jest punktem, do 
którego układ zmierza i wokół 
którego pozostaje.

• Pryzma piasku – dodając 
ziaren nie znamy czasu 
wystąpienia, wielkości i 
azymutu lawiny.
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- Prawo wykładnicze



Wyznaczanie prawdopodobieństwa 
magnitudy z rozkładu G-R

• Wyznaczenie parametrów a i b rozkładu G-R dla danego 
obszaru A. 

• Estymacja lokalnego czasu powrotu TL z zależności: 

• Gdzie DT – okres obserwacji, MT – magnituda docelowa

• Prawdopodobieństwo wystąpienia wstrząsu o magnitudzie 
docelowej na jednostkę powierzchni wynosi: 
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Sejsmotektoniczne strefowanie –
zoning 



Cykl sejsmiczny –
rodzaje predykcji



Hazard sejsmiczny a ryzyko 
sejsmiczne

• Hazard sejsmiczny = zagrożenie - prawdopodobieństwo  
wystąpienia każdego zjawiska fizycznego stowarzyszonego z 
trzęsieniem ziemi, które mogą powodować niekorzystne skutki 
dla ludzkiej działalności 

• Ryzyko sejsmiczne – to prawdopodobieństwo, że konsekwencje 
społeczne lub ekonomiczne będą przewyższać określoną 
wartość (progową)

RS = HS * wrażliwość obiektów * (koszt)

Zadanie geofizyki 



Podejścia do analizy hazardu 
sejsmicznego
• Deterministyczne (DSHA) – tworzenie scenariuszy

• Probabilistyczne (PSHA) – szacowanie niepewności

• Mieszane 



Deterministyczna analiza hazardu 
sejsmicznego
• Przygotowuje się scenariusze, które rozważają wystąpienie 

„najgorszego” trzęsienia ziemi: Maximum Considered 
Earthquake MCE. 

• Wstrząs MCE odpowiada prawdopodobieństwu 2 % 
przekroczenia dopuszczalnych przyśpieszeń w przedziale 
czasu 50 lat w danej strefie 



Deterministyczna analiza hazardu 
sejsmicznego
• DSHA wykonywana w oparciu o GMPE zawiera 

niepewności związane z:
• Magnitudą (energią)

• Warunkami lokalnymi (amplifikacja, osłabienie)

• Stosowany głównie w obszarach zurbanizowanych 
oraz o niskiej aktywność, gdzie statystyka jest słaba 
(GZW, LGOM)



Probabilistyczna analiza hazardu 
sejsmicznego PSHA
• Wiedza na temat wszystkich etapów procesu 

generowania drgań sejsmicznych jest niepewna
(probabilistyczna) i jest charakteryzowana 
funkcjami rozkładu prawdopodobieństwa 
zmiennych losowych

Wejściowe dane geofizyczne (proste próby losowe) : 
- sejsmologiczne -katalog {t, m, x, y, h, …}
- sejsmometryczne {PGA, SA(T,), …}



Oczekiwane wyniki PSHA

• Mapy rozkładu „granicznych wartości” wybranego 
parametru drgań (np. wartości szczytowej PGA, 
amplitud spektralnych SA,...) o ustalonym (małym!) 
prawdopodobieństwie przewyższenia w zadanym 
okresie czasu Δt.
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Stacjonarny PSHA
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Warunkowe 
prawdopodobieństwo 
przewyższenia 

Powierzchniowe 
obserwacje 
sejsmometryczne

Niepewność położenia 
źródła – rozkład prawd. 
położenia źródła

Niepewność magnitudy –
rozkład magnitudy

Obserwacja pochodzą z katalogu sejsmicznego

PATH * SITE * SOURCE = GROUND MOTION



Rozkład położenia źródła

• Rozkład jest taki sam w strefie sejsmicznej

• Nieciągły na granicach stref
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Zagadnienie nietrywialne – rozwiązywane numerycznie 



Rozkład magnitudy = relacja G-R
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Rozkład magnitudy pod warunkiem, że wystąpi liczba zdarzeń 
różna od zera w czasie Δt

t

mFt

m

e

emft

tN

tNmf
tNmf

m

D

D



D


D

D
D





1

)(

);0Pr(

);0(
);0/(

))(1(

Magnituda kompletności
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Warunkowe prawdopodobieństwo 
przewyższenia – z GMPE
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t – jest kwantylem rozkładu t-Studneta

GMPE

Prawdopodobieństwo jako dopełnienie rozkładu normalnego 
parametru t:



Parametry hazardu sejsmicznego
• Prawdopodobieństwo przewyższenia magnitudy

• Średni czas powrotu zdarzenia o magnitudzie mp

• Maksymalna magnituda mx spodziewana okresie Δt

• Magnituda maksymalna rozkład G-R (Estymator Kijko)

))](1(exp[1);( pmp mFttmR DD 

))(1(

1
)(

pm

p
mF

mT





t
mF

m
xm

x D
 ))(1(

1
:



max

min

ˆ

maxmax )]([ˆ
M

M

n

M

obs dmmFmM



0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 10 20 30 40 50 60

Pr(m>mp)

D [lata]

Prawdopodobieństwo przewyższenia Mp = 4
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„Czy PSHA jest nauką?”
• Trzęsienie ziemi jest „niepowtarzalnym eksperymentem natury” (Senior 

Seismic Hzard Analysis Comittee, US Komisja Regulacji Nuklearnych) – brak 
statystyki, niepewność epistemologiczna/aleatoryczna ? 
(poznawcza/losowa)

• Istotne pomiary nie są osiągalne (pomiar długości stołu, którego nawet się 
nie widziało) = nadal mała próba losowa

• Niezweryfikowane założenia
• Stacjonarność – niezmienniczość w czasie
• Nieciągłość stref
• Niezależności zmiennych losowych
• Proces Poissona (liczby zdarzeń w dwóch rozłącznych przedziałach czasowych są 

niezależnymi zmiennymi losowymi. Proces ten więc nie ma pamięci - wcześniejsze 
realizacje procesu nie wpływają na prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia w danym 
czasie)



http://neic.usgs.gov/neis/eqlists/eqstats.html
Number of Earthquakes Worldwide for 2000 - 2009 

Located by the US Geological Survey National Earthquake Information Center 

Magnitude 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

8.0 to 9.9 1 1 0 1 2 1 2 4 0 0 

7.0 to 7.9 14 15 13 14 14 10 9 14 12 10 

6.0 to 6.9 146 121 127 140 141 140 142 178 168 87 

5.0 to 5.9 1344 1224 1201 1203 1515 1693 1712 2074 1768 1054 

4.0 to 4.9 8008 7991 8541 8462 10888 13917 12838 12078 12291 5027 

3.0 to 3.9 4827 6266 7068 7624 7932 9191 9990 9889 11735 2045 

2.0 to 2.9 3765 4164 6419 7727 6316 4636 4027 3597 3860 2050 

1.0 to 1.9 1026 944 1137 2506 1344 26 18 42 21 20 

0.1 to 0.9 5 1 10 134 103 0 2 2 0 1 

No 

Magnitude
3120 2807 2938 3608 2939 864 828 1807 1922 27 

Total 22256 23534 27454 31419 31194 30478 29568 29685 * 31777 * 10321 

Estimated

Deaths
231 21357 1685 33819 228802 82364 6605 712 88011 455 



Gloria Fault 



Najbardziej katastrofalne 
trzęsienia ziemi

• Lizbona 1755 r.
• Podmorskie ognisko 

trzęsienia ziemi
• Stopień X lub XI w skali 

MCS (M=8,7-9)
• Zawalenie ¾ budowli 

miasta – pierwszy wstrząs
• Osunięcie nowego 

nabrzeża – drugi wstrząs
• Tsunami 15 m. 



Granica Afryka - Euroazja



• Messyna 1908 r.
• Całkowite zburzenie 

dwóch sycylijskich 
miast: Messyny i Reggio

• 100 tys. Ofiar

• Magnituda 7,5 



Uskok San Andreas



• San Francisco 1906 r.
• Zniszczenia dokonane zostały w 40s
• M=7,7
• Po trzęsieniu utworzyła się szczelina oraz przesunięcia wzdłuż uskoku San Andreas (na dł. 450 km)
• Niewielkie pionowe zmiany
• Poślizg poziomy średni 

3-4 m, max do 6,5 m.



San Francisco, 1906



• Loma Prieta 1989 r.
• M = 7,1

• Zginęły 63 osoby (większość ugrzęzła na wiadukcie San Francisco-Oakland Bay Bridge.

• 20 tys. domów zniszczonych

• Poślizg na uskoku San Andreas na długości 40 km

• Południowa część uskoku 



• Northridge 1994 r.

• M = 6,6

• Epicentrum w dzielnicy Los Angeles

• Czas trwania głównego wstrząsu 40s.

• Zginęły 32 osoby, setki rannych, kilkanaście 
tysięcy straciło domy

• Zawaliły się estakady, drogi zostały 
zniszczone

• ok. 100 pożarów

• Zniszczone zostały gazo-
i wodociągi, sieć 
energetyczna



• Strefa pustyni Mojava: 
• Landers 1992 (M = 7,3)

• Hector Mine 1999 (M = 7,1)



Strefa subdukcji 
pod Andami



• Chile 1960
• M = 9,5

• Epicentrum wstrząsu znajdowało się w okolicach miasta Valdivia, 700 km na południe od 
stolicy Santiago de Chile

• Wstrząs wywołał fale tsunami, które uderzyły w wybrzeże południowoamerykańskie, 
inne pokonały cały Pacyfik, uderzając w hawajskie miasto Hilo oddalone o ponad 10 tys. 
km (61 zabitych), a także w wybrzeża Japonii (138 zabitych) i Filipin (32 zabitych). 

• Łącznie na skutek wstrząsu i fal tsunami zginęło około 3 tys. osób. 

• Ponad 2 mln osób zostało bez dachu nad głową

• Trzęsienie ziemi wywołało osuwiska



Japonia



• Kobe 17 stycznia 1995
• M = 7,2

• Hipocentrum podmorskie na 
głębokości 17,9 km

• Prawoskrętny uskok przesuwczy z 
przemieszczeniem 1 m na dł. 10 
km

• Zniszczone Kobe i wyspa Awaji

• Wynik subdukcji płyty filipińskiej 
pod azjatycką 



Strefa Uskoku Północnej Anatolii



• Izmit 1999 r.
• M = 7,4

• Hipocentrum na głębokości 
17 km

• Epicentrum 11 km od Izmit

• Śmierć 17 tys osób

• 50 tys osób bez dachu nad 
głową



• Bam 2003 r.
• M = 6,7 (MCS = IX)

• Głębokość h = 8 km

• Ofiary śmiertelne: 25 000

• Bez domów: 100 000

• Liczba ofiar mniejsza z 
powodu foreshocków

IRAN



Chiny



• Ningxia – Gansu (Haiyuan) 1920
• miało siłę 7,8 stopni w skali Richtera

• Wstrząsy pochłonęły życie dwustu tysięcy 
osób

• uruchomiły szereg niszczących lawin i 
osuwisk

• Echa trzęsienia ziemi, tzw. sejsze, można 
było zaobserwować nawet w zachodniej 
Norwegii na powierzchni dwóch jezior i 
trzech fiordów.



• Syczuan 2008  
• M = 8

• Epicentrum znajdowało się 90 km na 
północny zachód od stolicy prowincji 
Chengdu

• Obecnie liczba ofiar wynosi ok. 68 
500, lecz może wzrosnąć gdyż około 
18 000 jest zaginionych



Indonezja

Po tsunami



• Trzęsienie ziemi na Sumatrze 2005
• podwodne trzęsienie ziemi o 

magnitudzie 8,6

• hipocentrum znajdowało się 90 km na 
południe od wyspy Simeulu, niedaleko 
zachodniego wybrzeża Sumatry

• Na wyspie Nias zginęło w wyniku 
trzęsienia ponad tysiąc osób, 
zniszczonych zostało 75% domów. 

• W głównym mieście wyspy, 
Gunungsitoli runęło 70-75% domów. 

• W południowej Tajlandii i Sri Lanki 
rozpoczęto w niektórych 
miejscowościach ewakuowanie ludzi



• Trzęsienie ziemi na Oceanie Indyjskim
• podwodne trzęsienie ziemi o magnitudzie 9,0 

w skali Richtera

• hipocentrum znajdowało się ok. 30 km pod 
dnem Oceanu Indyjskiego w pobliżu 
zachodniego wybrzeża północnej Sumatry 

• Według sejsmologów było to czwarte pod 
względem siły trzęsienie ziemi od roku 1900,
od kiedy to prowadzi się ciągłe obserwacje 
sejsmiczne.

• Trzęsienie ziemi wywołało fale tsunami, które 
w ciągu trzech godzin uderzyły w wybrzeża kilku 
państw Azji Południowo-Wschodniej, 
a później także Afryki. 

• Fale sięgały 15 m

• Według bilansu publikowanego przez AFP 
(z dnia 6 lutego 2005) liczba zabitych i 
zaginionych wynosi co najmniej 294 tysiące 
ludzi 

• Kilka milionów straciło dach nad głową.



Trzęsienia ziemi tydzień temu



Podsumowanie: 
10 najsilniejszych trzęsień ziemi

Data Obszar Magn.

22 maja 1960 Chile 9,5

28 marca 1964
Zatoka Księcia Williama, Alaska, USA

9,2

9 marca 1957 Wyspy Andreanof, Alaska, USA 9,1

4 listopada 1952 Kamczatka, ZSRR 9,0

26 grudnia 2004
u wybrzeża Sumatry, Ocean Indyjski

9,0

31 stycznia 1906
u wybrzeży Ekwadoru, Ocean Spokojny

8,8

28 marca 2005
u wybrzeża Sumatry, Ocean Indyjski

8,7

4 lutego 1965 Wyspy Rat, Alaska, USA 8,7

15 sierpnia 1950 Assam, Indie 8,6

16 grudnia 1920 Ningxia-Gansu, Chiny 8,6



Podsumowanie: 
Najbardziej krwawe wstrząsy w historii 

Zabici Rok Mag. Obszar Uwagi

830 tys. 1556 Shaanxi, Chiny szacunek historyków

650 tys. 1976 7,5 Tangshan, Chiny
oficjalnie 255 000 

300 tys. 2004 9,0 Ocean Indyjski wstrząs i tsunami 

200 tys. 1920 8,6 Gansu, Chiny

200 tys. 1927 7,9 Tsinghai, Chiny

143 tys. 1923 7,9 Tokio, Japonia

110 tys. 1948 7,3
Aszchabad, 

Turkmenistan





Idee teorii sprężystości Reida
• Powstanie lokalnej przeszkody dla 

przemieszczania się bloków litosfery.

• Przeszkoda wywołuje deformację 
malejącą z odległością

• Względne przesunięcia bloków = 
narastanie naprężeń sprężystych

• Przekroczenie wytrzymałości 
ośrodka (prawo Hook’a) następuje 
pęknięcie = TRZĘSIENIE ZIEMI

• Następują nagłe sprężyste 
odprężenia – gwałtowne 
przemieszczenia bez odkształceń 
sprężystych (mały zasięg radialny)

• Zapoczątkowane zostaje drganie 
ośrodka skalnego i propagacja drgań 
w postaci fal sejsmicznych

• Energia jest uwalniania wzdłuż 
powierzchni uskoku

zerwanie

sztywnoscim

dylatacja
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