
Trzęsienia ziemi, ruchy 
epejrogeniczne oraz 

izostatyczne



Trzęsienia Ziemi

• Drgania skorupy ziemskiej , która prowadzi do gwałtownych 
rozładowań napięcia. Przesunięcie dużych mas skalnych rozchodzi 
się w postaci fal sejsmicznych. Wyróżniamy fale:

• Podłużne 

• Poprzeczne 

• Powierzchniowe



• Epicentrum- punkt na powierzchni ziemi 
do, którego fale sejsmiczne docierają 
pierwsze, a wstrząsy są najsilniejsze

• Hipocentrum- Miejsce uwolnienia 
naprężeni i fal sejsmicznych, pod 
powierzchnią ziemi



Skala Mercallego- ocenia siłę 
wstrząsów



Skala Richtera



Rodzaje trzęsień Ziemi ze względu na genezę

• Tektoniczne- powstają wskutek ruchu płyt litosfery

• Wulkaniczne- powstają przy erupcji wulkanów

• Zapadliskowe- Powstają gdy zapadają się stropy jaskiń na 
obszarach krasowych, lub na obszarach górniczych, gdy zapadają 
się chodniki górnicze



Rodzaje trzęsień ziemi ze względu na 
głębokość hipocentrum

• Płytkie-do 70 km w głąb (są to najczęstsze trzęsienia)

• Średnie od 70 do 350 km

• Głębokie od 350 do 700 km (najrzadsze trzęsienia)



Rozmieszczenie Trzęsień Ziemi

Wyróżniamy kilka obszarów, w których trzęsienia ziemi występują:

• Obszary sejsmiczne- częste i silne wstrząsy, głównie na obszarze 
Ognistego Pierścienia Pacyfiku

• Pensejsmiczne- sporadyczne wstrząsy o małej sile

• Asejsmiczne- na tym obszarze trzęsienia ziemi nie występują



Wybrane skutki

• Straty w ludziach

• Straty materialne

• Szczeliny w skorupie ziemi

• Osuwiska

• Obrywy

• tsunami



Ruchy Epejrogeniczne (lądotwórcze)

• Ruchy Epejrogeniczne to powolne pionowe ruchy, obejmujące 
duże powierzchnie, niewywołujące większych deformacji skalnych 

• Ich przyczyny to:

1. Przemieszczanie się magmy w podłożu litosfery

2. Naprężeniem płyt w strefach kolizji

3. Przemianami materii na granicy płyt litosfery i astenosfery



Ruchy epejrogeniczne

• Wznoszące- regresja morza

• Obniżające- transgresja morza



Ruchy Izostatyczne

• Ruchy izostatyczne dotyczą pionowego ruchu płyt litosfery lub ich 
części. Powstają w wyniku zaburzenia 
równowagi izostatycznej spowodowanej przez zmiany obciążenia 
skorupy ziemskiej, np. przez lądolód. Skorupa, dążąc do 
równowagi, wykonuje pionowe ruchy względem leżących obok 
siebie mas.



Do zrobienia

• Zadanie 1. Jaki przyrząd służy do badania i mierzenia fal 
sejsmicznych

• Zadania 1, 2, 3 z podręcznika ze strony 211

• Zadania 36, 37 ze strony 108 


