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Abstract 

A comprehensive earthquake catalogue has been compiled, listing historical and instrumentally 
recorded earthquakes throughout the Pannonian Region bounded by 44.0-50.0 N latitude and 
13.0-28.0 E longitude. The catalogue contains more than 20,000 events, ranging in date from 456 A.D. 
to 1998, and is considered to be complete for earthquakes larger than M 6.4 since 1500, for earthquakes 
larger than M 4.7 since 1800 and for magnitudes greater than M 3.5 since 1880. In combination with 
the stress data derived from about 200 focal mechanism solutions for individual earthquakes, these 
data provide a relatively strong basis for evaluating seismic sources and seismotectonic models both 
within, and surrounding the Pannonian Basin. The most active parts of the area are the Carpathian 
and Dinaric tectonic belt and the Vrancea region in the Southeast Carpathians. Seismicity in the 
Pannonian Basin is more moderate compared to the peripheral areas. However, distribution of the 
total seismic energy release indicates current deformation in the basin area as well. A shallow, 
hypocentral depth within the top 20 km of the earth's crust is widespread over the entire region, 
except for the Vrancea zone where intermediate depth seismicity (from 70 to 160 km) is dominant. In 
the Pannonian Basin area the majority of events occurred between 6 and 15 km. Focal mechanism 
solutions show that strike-slip and thrust faulting are almost exclusive in the Southern Alps and in 
the Dinarides. In the Eastern Alps and Western Carpathians focal mechanism solutions present are 
exclusively of a strike-slip character. In the Pannonian Basin, thrust and strike-slip faulting seem to be 
dominant, while earthquakes in the Vrancea area occur in a compressive regime with thrust tectonics. 

Összefoglalás : 

A Pannon-medencét és környezetét (44.0-50.0 É; 13.0 T28.0 К) átfogó, a történelmi rengések és az 
utóbbi évek műszeresen meghatározott földrengéseinek hipocentrumait tartalmazó földrengés 
adatbázis lehetővé teszi a terület szeizmicitásának részletes elemzését. A regionális katalógus több 
mint 20 ezer földrengést tartalmaz a 456-tól 1998-ig terjedő időszakra vonatkozóan, és teljesnek 
tekinthető az M > 6 , 4 eseményekre 1500-tól, M > 4 , 7 földrengésekre 1800-tól, valamint az M > 3 , 5 
rengésekre 1880-tól. A hipocentrum adatokon túl közel 200 földrengés fészekmechanizmus 
megoldása áll rendelkezésünkre részben saját megoldás, részben irodalmi adatok alapján, mely nagy 
segítséget nyújt a Pannon-medence és a hozzá kapcsolódó területek szeizmotektonikai 
értelmezéséhez és jelenkori tektonikájának megértéséhez. 

Bevezetés 

Bár a globális lemeztektonika elegáns és látványos magyarázatot ad a magas 
szeizmicitású és nagy tektonikus aktivitást mutató lemezperemi területeken a 
szeizmicitás és a tektonika kapcsolatára, kisebb, különösen a lemezhatároktól 
távolabbi területekre ezt alkalmazni csak nagy körültekintéssel lehet. Már az a 
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tény is óvatosságra int, hogy a földrengések közel 10 százaléka a lemezhatároktól 
távol pattan ki, de maguk a lemezhatárok is változhatnak a geológiai idők során. 
Ugyanakkor, ha tektonikailag aktív egy terület, ennek természetesen tükrö
ződnie kell a jelenleg tapasztalható szeizmicitásban is. Megfordítva pedig: ahol 
földrengések előfordulnak, azok a területek tektonikailag aktívak, hiszen a föld
rengés nem más, mint a felhalmozódó feszültségek hirtelen kioldódása. Az 
alacsony vagy mérsékelt szeizmicitású lemezbelső területeken azonban általában 
nincsen egyértelmű összefüggés a szerkezeti kép és a földrengések hipocentrum
eloszlása között. 

A Pannon-medencét északról és keletről a Kárpátok vonulata, délről a Dinári
hegység, Ny-ról az Alpok íve határolja. A terület tektonikailag igen bonyolult, 
kialakulása az Eurázsiái- és Afrikai-lemez összeütközésére vezethető vissza az 
eocéntől a miocén végéig terjedő időintervallumban (BALLÁ 1984; HORVÁTH 1984, 
1988; ROYDEN 1988). Jelenleg a térségben tapasztalható deformációt az Adriai-
mikrolemeznek az Európai-lemezhez képest E-i elmozdulása és az óramutató 
járásával megegyező irányú elfordulása okozza (BADA et al. 1999). 

Annak ellenére, hogy erős és katasztrofális méretű földrengés ritkán fordul elő 
a Pannon-medencében, elég sok korai adat ismert kisebb-nagyobb károkat okozó 
földrengésről. A legrégebbi, nagyobb területet súlyosan érintő földrengés hír 456-
ban a római kori Savaria (a mai Szombathely) romba dőléséről szól. Természe
tesen nagyon hiányos ismeretünk van a korai századok földrengéseiről, 1500-ig 
mindössze 80 nagyobb (jórészt M > 6 ) rengésről tudunk (ZSÍROS 2000b). Az 1763-
as komáromi földrengésről már viszonylag sok adat fennmaradt, lehetővé téve 
annak részletesebb vizsgálatát (SZEIDOVITZ 1990). Az 1810-es móri földrengést 
KITAIBEL és TOMTSÁNYI (1814) dolgozta fel, és elsőként izoszeiszta térképen ábrá
zolták a megrázott területeket. A rendszeres, szervezett földrengés-adatgyűjtés 
Magyarországon a XIX. században kezdődött meg, az 1900-as évek legelején 
pedig tíz szeizmográf állomást állítottak fel a korabeli Magyarország területén 
(Budapest, Fiume, Kalocsa, Kecskemét, Kolozsvár, Ogyalla, Szeged, Temesvár, 
Ungvár, Zágráb). A lendületes fejlődést az I. világháború törte meg. 

RÉTHLY Antal 1952-ben publikált egy kb. 800 jól dokumentált földrengést tartal
mazó katalógust. Az első számítógépes adatrendszert ZSÍROS et al. (1988) 
szerkesztette, a legutóbbi (ZSÍROS 2000b) kiadvány pedig a térség legteljesebb 
földrengés katalógusa, mely több mint 20 ezer földrengést tartalmaz a Pannon 
medencéből és környezetéről, a 44,0-50,0 E szélesség és 13,0-28,0 К hosszúság 
közötti területről. 

A szeizmotektonikai vizsgálatokhoz a földrengések hipocentrum-eloszlása 
mellett azok fészekmechanizmusának ismerete nyújt segítséget. Bár próbálkozá
sok vannak nagyobb történelmi földrengések fészekmechanizmusának rekonst
ruálására csupán a károk és felszíni hatások eloszlásából, igazán megbízható 
fészekmechanizmus megoldás csak akkor számítható, ha elég sok jó minőségű 
szeizmogram áll rendelkezésre, megfelelő irány szerinti eloszlásban. 

A Pannon-medencéből az első fészekmechanizmus megoldást CSOMOR (1966) 
publikálta az 1956-os dunaharaszti földrengésre, majd M Ó N U S et al. (1988) és 
T Ó T H et al. (1989) publikáltak további megoldásokat. GERNER (1995) összegyűj
tötte az elérhető fészekmechanizmusokat és azokat egységes formába rendezte. 



TÓTH L. et ai: A Pannon-medence szeizmicitâsa 329 

A magyarországi szeizmológiai mérőhálózat korszerűsítése után (TÓTH 2001), 
1995-től rendszeres fészekmechanizmus számítások kezdődtek a kisebb magni-
túdójú helyi eseményekre is. Ezek az évente megjelenő földrengés évkönyvek
ben lelhetők fel (pl. T Ó T H et al. 2001). 

Jelen tanulmány célja a Pannon-medence és környezete szeizmicitásának 
leírása, a földrengések epicentrum és mélység eloszlásának áttekintése, a 
földrengések során felszabadult energia eloszlás bemutatása, a magnitúdó 
gyakoriság vizsgálata, valamint a fészekmechanizmus megoldások és az azokból 
levezethető feszültség viszonyok elemzése. 

A földrengések epicentrum eloszlása és a 

földrengések során felszabadult kumulatív energia eloszlása 

A Pannon régió a szeizmikusán nagyon aktív Mediterrán terület és a 
gyakorlatilag földrengésmentes (aszeizmikus) Kelet-európai-tábla között fekszik. 
Összességében mérsékelt, de nem homogén szeizmikus aktivitás jellemzi a teljes 
területet (2. ábra). 

1. ábra. A Pannon-medence és környezetének szeizmikus aktivitása a világ más területeivel 
összehasonlítva. Az egyenesek a 10 6 k m 2 területre vetítve mutatják az évente előforduló rengések 
számát a magnitúdó függvényében 

Fig. 1 Seismic activity rate of the Pannonian region compared to other seismic regions of the world. To be 
comparable, magnitude recurrence curves have been normalized to a uniform area ofl06kmz 

Forms/Sources: UK: Ove Arup & Partners (1992), Hungary: Tóm et al. (1998), Eastern USA: ATKINSON 
(1989), Pannonian region: present study, Western USA: ATKINSON (1989), Greece: TSAPANOS (1988), 
Philippines: Ove Arup & Partners (1990), Japan: TSAPANOS (1988) 

Jelentős eltérést találunk azonban a környező orogén területek és a Pannon
medence belsejének földrengés tevékenysége között: lényegesen több földrengés 
fordul elő a DK-i Alpok, a Kárpátok és a Dinári-hegység ívében mint a Pannon-
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medencében; jól körülhatárolható és jelentős aktivitást mutatnak az adriai 
tengerparttal párhuzamosan futó területek, a Medvednica-zóna, a Keleti-Alpok 
felől pedig a Mur-Mürz-Zilina-vonal, valamint a DK-i Kárpátokban a Három
széki-havasok (Vrancsaföld) területe ( 2 . ábra). 

A Pannon-medencében a szeizmicitás első ránézésre diffúznak, véletlen
szerűnek látszik. CSOMOR & Kiss ( 1 9 5 9 ) megjegyzik azonban, hogy egyes terüle
teken ismétlődően előfordulnak földrengések. Ilyen, pl. Eger, Komárom, Mór, 
Kecskemét, Dunaharaszti környéke, ahol több mérsékelten nagy földrengés 
pattant már ki. A mérsékelt szeizmicitás azonban nem feltétlenül jelent mérsékelt 
méretű földrengéseket: a megfigyelések szerint 6 , 0 - 6 , 5 magnitúdójú események 
is előfordultak már a Pannon-medencében. 

Az összes földrengés során felszabadult kumulatív szeizmikus energia térbeli 
eloszlása azt mutatja, hogy a legnagyobb deformáció a DK-i Alpok és Dinári 
területeken, valamint a Vrancsaföld területén megy végbe. Ugyanakkor a 
Pannon-medencében is jelentős deformáció folyik, mely egyértelműen bizonyítja 
a jelenkorban zajló tektonikai aktivitást (3. ábra). 

A földrengések fészekmélysége 

A földrengések, különösen a történelmi rengések fészekmélységének 
meghatározása nem könnyű feladat. Ez az oka annak, hogy a rengések kevesebb, 
mint 2 0 % - á n a k ismerjük kisebb-nagyobb pontossággal a mélységét. A mélység 
adatok nagy része makroszeizmikus számításból ered (ZSÍROS 1 9 8 9 , 1 9 9 6 ) , s így 
nagyon bizonytalan, de a korai műszeres mérésekből kapott fészekmélység 
adatok is gyakran pontatlanok. A korszerű, nagy érzékenységű digitális mérő
hálózatok segítségével a mélységmeghatározás hibája jelentősen lecsökkent, de a 
bizonytalanság így is legalább ± 1 - 2 km, de gyakran ennél is több (TÓTH et al. 
1 9 9 8 ) . 

A 4. ábra a fészekmélység eloszlását mutatja az egész Pannon régióra jelezve, 
hogy a rengések több mint 8 0 % - a három mélység tartományban pattan ki. A 
Pannon-medencében a leggyakrabban 6 és 1 5 km közötti, míg a Vrancsaföldön 7 0 
és 1 1 0 , illetve 1 2 5 és 1 6 0 km közötti fészekmélységek fordulnak elő. Kevés rengés 
keletkezik 4 0 és 7 0 km közötti mélységben, valamint 1 6 0 km-nél mélyebben. 

A földrengések magnitúdója és gyakorisága 

A megfigyelések azt mutatják (GUTENBERG & RICHTER 1 9 4 9 ) , hogy egy adott 
területen a földrengések számának logaritmusa és azok magnitúdója között 
lineáris kapcsolat van. Mivel a műszeres szeizmológia nagyon fiatal tudomány 
(Magyarországon az első szeizmogram a XX. század első éveiből való), a régebbi 
rengések magnitúdóját csak makroszeizmikus megfigyelések alapján becsül
hetjük meg. A makroszeizmikus magnitúdó és az epicentrális intenzitás közötti 
tapasztalati összefüggést a Pannon-medencére ZSÍROS (2000a) állította fel. 

BISZTRICSÁNY ( 1 9 5 8 ) a budapesti Wiechert szeizmográfra egy egyszerű magni
túdó meghatározást írt le a szeizmogram hossza (a rengés időtartama) alapján. 



2. ábra. A földrengések epicentrumainak eloszlása a Pannon-medencében és a hozzá kapcsolódó területeken (44,0-50,0 É; 13,0-28,0 К). A 
katalógus több mint 20 ezer rengést tartalmaz a 456-tól 1998-ig terjedő időszakról. A körök mérete a rengések magnitúdójával arányos 

Fig. 2 Distribution of earthquake epicentres in the Pannonian Region and its surrounding area (44.0-50.0 N; 13.0-28.0 E). The earthquake database of the 
region contains more than 20,000 historical and instrumentally recorded events from 456 A.D. until 1998. Sizes of circles are proportional to the calculated 
magnitudes 
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3. ábra. A földrengések során keletkezett kumulatív energia térbeli eloszlása a Pannon-medence 
térségében. A legnagyobb deformáció a DK-i Alpok és Dinári területeken, valamint a Vrancsaföld 
területén megy végbe, de a Pannon-medencében is jelentős deformáció zajlik 

Fig. 3 Spatial distribution of the cumulative seismic energy release in the Pannonian Region. Most dynamic 
deformation has taken place in the Dinarides and the Vrancea zone; however, rather intense deformation has also 
taken place in the Pannonian Basin 

4. ábra. A földrengések mélységének eloszlása a Pannon régióban. A rengések több mint 80%-a három 
mélység tartományban jelentkezik. A kéreg felső részében kipattanó sekély rengések (6-15 km között) 
szinte kizárólagosak az egész területen. A Vrancsaföldön közepes mélységű erős rengések fordulnak 
elő a 70-110 km, illetve 125-160 km közötti tartományban 

Fig. 4 Hypocentre depth distribution of earthquakes in the Pannonian Region and its surroundings. More than 
80% of all earthquakes occur in three different depth provinces. Shallow depth (6-15 km) in the upper crust is 
dominant the whole region except the Vrancea zone in the Eastern Carpathians, where intermediate depth 
seismicity is definitive; strong earthquakes occurred either in the 70-110 km or 125-160 km depth domains 
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Az 1995-ben megindult digitális jelrögzítés pedig lehetővé tette az eredetileg 
Richter által bevezetett lokális magnitúdó közvetlen meghatározását (TÓTH et al. 
1998). 

A magnitúdó gyakoriság azt mutatja, hogy a Pannon-medence és tágabb 
környezete szeizmikusán aktív, bár ezen belül az egyes területek jelentősen 
különböznek. A Vrancsaföld és a DK-i Alpok szeizmikusán igen aktívak, ahol erős 
( M > 6 ) földrengések gyakran előfordulnak. Az erős földrengések során a felszíni 
elmozdulás akár 30 cm körüli is lehet, a felszínen okozott gyorsulás pedig 
elérheti, vagy meg is haladhatja a 3 m/s 2 értéket. Csupán az elmúlt két évtizedben 
három igen nagy földrengés keletkezett, melyek magnitúdója meghaladta a 6,5 
értéket, míg M > 5 földrengés szinte minden évben előfordult. 

A szeizmikusán kevésbé aktív Pannon-medence területén 6-os magnitúdójú 
földrengés kb. 20 évente ismétlődik meg, 5-ös magnitúdójú rengés átlagosan 3,6 
évente fordul elő. Az utóbbi 4 év adataiból számítva 3-as magnitúdójú földrengés 
2,3-szor, míg 2-es magnitúdójú rengés 8,6-szor fordul elő évente. 

A földrengések fészekmechanizmusa 

Ha egy területen a földrengések fészekmechanizmusait megismerjük, fontos 
információt kapunk az ott uralkodó általános feszültség-viszonyokról és az ott 
zajló tektonikai folyamatokról. A földrengés keletkezését leíró kettős erőpár 
modell esetén ugyanis a fészek körül az elmozdulások irányai - két merőleges sík 
által határoltan - négy részre osztják a teret: a földrengés hullám első beérkezése 
az egyes negyedekben felváltva kompressziós vagy dilatációs. A negyedeket 
határoló egyik sík a valódi vetődés síkja a másik pedig egy segédsík. A fészek
mechanizmus számításakor a cél természetesen a vetősík térbeli helyzetének a 
meghatározása. Szükséges ehhez az, hogy a rengésről minél több mérőállomásról 
legyen jó minőségű szeizmogram és az állomások lehetőleg minden irányból 
körülvegyék az epicentrumot. 

A Pannon-medence területéről a legutóbbi időkig kevés fészekmechanizmus 
megoldás készült, melynek oka egyrészt az erős rengések ritkasága, másfelől a 
korabeli szeizmológiai mérőhálózat viszonylagos érzéket lensége. Az első 
fészekmechanizmus megoldást CSOMOR (1966) közölte az 1956-os dunaharaszti 
földrengésre 10, irány szerint igen rosszul eloszló adat alapján. A rengés mecha
nizmusára oldal eltolódást talált közel függőleges síkokkal, a vetődés lehetséges 
irányára pedig É - D vagy K - N y adódott. M Ó N U S et al. (1988) 26 - irány szerint 
jobban eloszló - adat alapján megismételt számítása nagyjából ugyanolyan 
irányú síkokat eredményezett , de a maximális fő vízszintes feszültségek inkább 
É N y - D K irányúnak adódtak, szemben a CSOMOR által közölt E K - D N , iránnyal. 
Az 1985-ös (mb 4,7) berhidai földrengésre közel száz megbízható első beérkezési 
irány adat alapján T Ó T H et al. (1989) közel tiszta oldal eltolódást határozott meg 
K - N y irányú kompresszió mellett. GERNER (1995) összegyűjtötte a Pannon
medence területéről addig közölt összes fészekmechanizmus megoldást, és 
néhány új megoldással együtt egységes formában katalogizálta azokat. 
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A szeizmológiai megfigyelő hálózat korszerűsítése után ( T Ó T H 2001) lehetővé 
vált a kisebb méretű földrengések fészekmechanizmusának rutinszerű meghatá
rozása. Jelenleg már gyakran az M > 3 rengések fészekmechanizmusai is elég jól 
megha tá rozha tók , az M > 4 rengések pedig általában megbízható fészek
mechanizmust eredményeznek ( T Ó T H et al. 2001). 

A Pannon-medence és környékének területére mára közel 200 fészekmecha
n izmus megoldás áll rendelkezésünkre ( 5 . ábra). Egy-egy rengés forrás
területének vizsgálatán túl nagyobb területek szeizmotektonikai elemzésére ad 
lehetőséget a fészekmechanizmusok statisztikai összesítése (FRÖNLICH 1992). 
Olyan háromszög diagramon ábrázoljuk a fészekmechanizmusokat, melyek 
csúcsaiban a tisztán oldal eltolódás (SS), normál vető (NF) és rátolódás (TF) 
komponensek vannak. Az 5. ábrán az eredményeket öt részterületre (PB: Pannon
medence; VZ: Vrancsaföld; SEA-DIN: DK-Alpok és Dinári-hegység; EA-WC: 
Keleti-Kárpátok és Déli-Kárpátok) bontva külön-külön ábrázoltuk. 

A vető típusán túl a földrengés fészekmechanizmus lehetővé teszi a fő 
feszültség irányok (P В és T tengelyek) meghatározását is. Leggyakrabban a 
maximális vízszintes fő feszültség irányát ( S H M A X ) szokás megadni , mely 
tulajdonképpen a P tengely vízszintes vetületének iránya, feltéve, hogy a tengely 

5. ábra. Földrengések fészekmechanizmusai a Pannon-medencére és környékére. Az alsó félgömb 
sztereografikus vetületén a sötét negyedek jelzik azon térrészeket, ahonnan a szeizmogramok első 
beérkezései kompressziósak. A fészekmechanizmus lehet tisztán oldal eltolódás (SS), normál vetődés 
(NF) vagy rátolódás (TF), vagy e komponensek kombinációja, amint azt a háromszög diagram 
mutatja. A területet öt különböző tektonikus tartományra (PB: Pannon-medence; VZ: Vrancsaföld; 
SEA-DIN: DK-Alpok és Dinári-hegység; EA-WC: Keleti-Alpok és Nyugati-Kárpátok; EC-SC: Keleti-
Kárpátok és Déli-Kárpátok) osztottuk 

Fig. 5 Focal mechanism solutions for the Pannonian Region. The lower hemisphere stereographic projection is 
displayed with the compressional quadrants darkened for each mechanism. Summaries for the respective solution 
types such as strike-slip (SS), normal (NF) or thrust fault (TF), are shown in triangular diagrams for each 
tectonic domain. PB: Pannonian Basin; VZ: Vrancea zone; SEA-DIN: Southeastern Alps and Dinarides; 
EA-WC: Eastern Alps and Western Carpathians; EC-SC: Eastern Carpathians and Southern Carpathians 
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6. ábra. A földrengések fészekmechanizmusaiból számított maximális vízszintes főfeszültség irányok 
( S H M A X ) . A rózsadiagramok az irányok súlyozott összegeit mutatják az egyes részterületekre (PB: 
Pannon-medence; VZ: Vrancsaföld; SEA-DIN: DK-Alpok és Dinári-hegység; EA-WC: Keleti-Alpok és 
Nyugati-Kárpátok; EC-SC: Keleti-Kárpátok és Déli-Kárpátok). Az alkalmazott súlytényezők 1, 1, 0,8, 
0,7 és 0,3 az A, B, C, D és E minőségű megoldásokra (lásd: ZOBACK & ZOBACK 1991) 

Fig. 6 Maximum horizontal stress directions (SHMAX) derived from earthquake focal mechanism solutions in the 
Pannonian Region. Rose diagrams show the distribution of directions, weighted by a quality factor in each 
tectonic domain. The applied weighting factors are 1,1, 0.8, 0.7 and 0.3 for classes A, B, C, D and E, respectively 
(ZOBACK & ZOBACK 1991). PB: Pannonian Basin; VZ: Vrancea zone; SEA-DIN: Southeastern Alps and 
Dinarides; EA-WC: Eastern Alps and Western Carpathians; EC-SC: Eastern Carpathians and Southern 
Carpathians 

dőlése kisebb, mint 3 5 ° . Más esetekben a T + 9 0 ° vagy В iránya a meghatározó 
(részletesebben lásd ZOBACK 1 9 9 2 ) . 

A 6. ábra a legnagyobb horizontális fő feszültség irányok eloszlását mutatja. Az 
SHMAX irányokat a fészekmechanizmus megoldás minőségének megfelelően 
súlyozva összegeztük és rózsa diagramon ábrázoltuk. Az „А", „В", „C", „D" és „E" 
minőségi kategóriák (részletesebben lásd ZOBACK & ZOBACK , 1 9 9 1 ) súlytényezői 
rendre 1 , 1 , 0 , 8 , 0 , 6 , és 0 , 2 . 

A Déli-Alpokban és a Dinári-hegységben a szeizmicitás meglehetősen magas, 
így viszonylag sok adat áll rendelkezésre. Ezen a területen az oldaleltolódás és 
rátolódás fordul elő leggyakrabban. A legnagyobb horizontális fő feszültség irá
nya E - D , vagy EEK-DDNy, ami az Adriai-mikrolemez Európával való ütközé
sével jól magyarázható. 

Mérsékeltebb a szeizmikus aktivitás a Keleti-Alpokban és a Nyugati-Kárpá
tokban. A Bécsi-medencét oldaleltolódások jellemzik EENy-DDK irányú fő 
feszültségekkel. 

A Pannon-medencéből lényegesen kevesebb adatunk van, itt gyakori a 
rátolódás és oldaleltolódás. A legnagyobb horizontális fő feszültség iránya E E K -
DDNy és ÉD-KNy, ami éppen merőleges a nyugat-európai területek esetében 
ismert irányokra. 
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A Keleti- és Déli-Kárpátok területéről nagyon kevés adat van, ezek rátolódást 
je leznek K - N y S H M A x irányokkal. 

A Vrancsaföld földrengéseire a közepes mélységű rátolódás jel lemző, a 
legnagyobb horizontális fő feszültség iránya tipikusan ENy-DK, néha K-Ny. 

Következtetések 

A Pannon-régiót összeségében mérsékelt, de nem homogén szeizmikus akti
vitás jellemzi. A legaktívabbak a Pannon-medencét környező orogén területek: a 
DK-Alpok, a Kárpátok, a Dinári-hegység, az adriai tengerparttal párhuzamosan 
futó Medvednica zóna és a Mur-Mürz-Zilina-vonal, valamint a DK-i Kárpátok
ban a Vrancsa-hegység területe. A földrengések során felszabadult szeizmikus 
energia térbeli eloszlása azt mutatja, hogy a perifériális területek mellett a 
Pannon-medencében is jelentős deformáció folyik, mely egyértelmű bizonyítéka 
a jelenkorban zajló tektonikai folyamatoknak. 

A földrengések az egész területen a kéreg felső részében, sekély mélységben, 6 
és 15 km között keletkeznek. Kivétel ez alól a Vrancsa területe, ahol a 70 és 110, 
illetve 125 és 160 km közötti fészekmélységek jellemzőek. 

A földrengések fészekmechanizmusai azt mutatják, hogy a Déli-Alpokban és a 
Dinári-hegységben az oldaleltolódás és rátolódás fordul elő leggyakrabban; a 
legnagyobb horizontális főfeszültség iránya E - D , vagy EEK-DDNy, ami az 
Adriai-mikrolemez Európával való ütközésével jól magyarázható. A Bécsi
medencét oldaleltolódások jellemzik EENy-DDK irányú fő feszültségekkel. A 
Pannon-medencében gyakori a rátolódás és oldaleltolódás. A legnagyobb hori
zontális fő feszültség iránya itt EEK-DDNy és ED-KNy, ami éppen merőleges a 
Nyugat-európai területek esetében ismert irányokra. A Vrancsa földrengéseit a 
rátolódás jellemzi, a legnagyobb horizontális főfeszültség iránya ENy-DK, néha 
K-Ny. 
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