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Під сучасною геодинамікою розуміємо

прояви на земній поверхні глибинних

динамічних процесів різних масштабів

та періодичності (від секунд до 103-104

років) у формі сучасних рухів,

деформацій геологічного середовища,

сейсмічності, а також взаємопов’язані з

ними варіації геофізичних і

флюїдогеохімічних полів



Розподіл епіцентрів землетрусів у Паннонському регіоні (44.0-50.0 

N;16.9-28.0 Е). Карта містить більше 20 000 історичних та 

інструментально зареєстрованих подій від 456AD до 1998 р.



Сейсмічність 

Карпатського 

регіону 

 

Схема розташування епіцентрів 

землетрусів Закарпаття за 2001-2014 рр.

на тектонічній основі 

Розподіл гіпоцентрів землетрусів у 

Закарпатському прогині та Флішевих

Карпатах на сейсмогеологічному розрізі 

профілю PANCAKE

Сейсмічність Закарпаття за 1961-2012 

рр (К>6)



                    

Фрагмент карт ЗСР-2004: А і В – для західних областей України

для періоду повторення землетрусів 500 і 1000 років. 

Нормативна інтенсивність сейсмічних струсів - Iн в балах шкали MSK-64 



Гістограми розподілу кількості (а) та енергії (б) землетрусів за період

2001-2012 років

б



Розподіл гіпоцентрів землетрусів у літосфері Закарпатського 

прогину та Флішевих Карпат за період 2001-2012 рр.



Розподіл гіпоцентрів землетрусів у Закарпатському прогині та 

Флішевих Карпатах на сейсмогеологічному розрізі профілю PANCAKE



Види моніторингу:
▪ Геомагнітний - базується на вивченні змін 

у часі різниці середньодобових значень 

модуля геомагнітного поля Т між парами 

режимних станцій та встановлення 

просторово-часового зв‘язку аномалій Т 

з місцевими землетрусами. 

▪ Магнітоваріаційний - дослідження 

часових змін векторів Візе в 

Закарпатському прогині та аналіз зв’язків 

їх аномальних часових змін з сейсмічним 

режимом в регіоні 



За результатами неперервних режимних спостережень в 

Закарпатській сейсмоактивній зоні виявлено доволі складний 

спектр часових змін локального магнітного поля:

1) Квазілінійні довготривалі тренди, природа яких ймовірно 

пов’язана з сейсмотектонічними процесами в земній корі.

2) Довгоперіодні зміни різницевого магнітного поля (2-5 років) 

інтенсивністю 3-5 нТл, які корелюють зі сейсмічним режимом та 

відображають зміни тектонічних напружень в земній корі на 

регіональному рівні перед відчутними місцевими землетрусами.

Співставлення часового ходу 

середньодекадних значень 

різницевого поля Т між 

станціями зі змінами 

величини сумарної річної 

сейсмічної енергії (109 

Дж)



Типи виділених 

аномалій: підвищення 

дисперсії (а), тренд 

(б), зміна рівня 

різницевого поля (в), 

знакозмінна аномалія

Кореляційні методи дозволяють виділити ряд аномальних 

ефектів, пов‘язаних з землетрусами: бухтоподібні аномалії, 

знакозмінні аномалії; різкі зміни рівня, після яких поле 

повільно виходить на попередній рівень; області підвищеної 

дисперсії та короткоперіодні флуктуації поля  



3) Епізодичні короткотривалі зміни різницевого магнітного 

поля (від 1-2 тижнів до 2-5 місяців) амплітудою 2-3 нТл, які 

проявляються на окремих РГС, корелюють з сейсмічними 

подіями і, можливо, спричинені їх підготовкою.

4) Аномальні ефекти, обумовлені метеофакторами, 

інтенсивністю до 3 нТл, за морфологією і тривалістю 

аналогічні до аномалій, викликаних геотектонічними 

процесами. 

Приклади аномальних змін геомагнітного поля  ТН.С.-Тр., пов‘язаних із місцевими 

землетрусами. Стрілками позначені моменти землетрусів, цифрами – значення К.

Поле ТН.С.-Тр. (лінія з точками) та рівень води на РГС „Тросник” 

(суцільна лінія) і РГС „Н.Селище” (пунктирна лінія)



Особливості короткоперіодних локальних змін аномального 

геомагнітного поля в Закарпатській сейсмоактивній зоні та їх 

просторово-часовий зв’язок з сейсмічністю 

Діаграма співставлення 

сейсмічних подій 

Закарпаття з аномальними 

ефектами у часових рядах 

ΔТ на РГС Карпатського 

полігону (2000-2014 рр.)

із землетрусів, які відбулися 

протягом 2000-2014 рр. до розгляду 

залишено 156 подій. переважна їх 

кількість була слабкою: 13 з них 

мали магнітуду М<1, для переважної 

більшості (104 землетруси) 1≤М<2, 

для 35 подій  2≤М<3, і лише 4 події 

мали магнітуду М>3



Магнітоваріаційні спостереження Карпатському

геодинамічному полігоні та на локальному полігоні 

Колодруби.

Вектори Візе на 

Карпатському 

сейсмопрогност

ичному полігоні 

та локальному 

полігоні 

Колодруби за 

2015р

Розподіл епіцентрів землетрусів в 

Паннонському регіоні (44.0–50.0 N; 13.0–28.0 

Е). Карта містить більше 20 000 історичних та 

інструментально зареєстрованих подій від 

456AD до 1998 року. Розміри кіл пропорційні 

оціненій магнітуді [Toth et al. 2002].

Аномалії електропровідності: регіональну чітко 

виражена КАЕ (2) і значно менш чітко виражені 

аномалії: на околиці Богемського Масиву (1), та 

на північ від озера Балатон Трансданубська (3).



Компоненти векторів індукції за даними цифрових магнітоваріаційних спостережень (РГС 

«Берегове», 2014 р., інтервал усереднення 60 с). Стрілками показано моменти місцевих 

землетрусів

Спектрально-часові 

зміни модуля векторів 

Візе на РГС 

«Н.Селище» та РГС 

«Тросник



Компоненти векторів індукції за даними цифрових магнітоваріаційних спостережень у 2010 р. 

на РГС «Н.Селище» (а) та РГС «Тросник» (б). Стрілкою позначено момент землетрусу 

14.12.2010 р. (М=3.3)

Схема розташування епіцентрів землетрусів у 30-

кілометровому околі РГС „Н. Селище” у 2010 р. 1-

середньорічний, 2-середньоаномальний  вектори Візе

(діапазон періодів 10m-20m, інтервал усереднення 30 

с)

Часовий ряд ТН.С.-Тр. (2010 -2011 рр.) з виділеною 

аномалією. Стрілкою позначено момент землетрусу 

14.12.2010 р. (М=3.3)



Схема розташування 

епіцентрів тячівських 

землетрусів 19.07-5.08.2015 р.;

Спектрально-часові зміни 

модуля та аргумента векторів 

Візе на РГС «Н.Селище» (2015 

р.). Стрілками позначено 

моменти місцевих землетрусів

в)а)

Компоненти векторів індукції за 

даними цифрових магнітоваріаційних

спостережень у 2015 р. на РГС 

«Н.Селище» та РГС «Тросник»;



Висновки
▪ Багаторічні геофізичні дослідження у Закарпатському прогині дали змогу отримати

важливі результати стосовно сучасної геодинаміки літосфери регіону. На основі

багаторічних геомагнітних та магнітоваріаційних спостережень в Закарпатській

сейсмоактивній зоні досліджено варіації локального магнітного поля та

магнітоваріаційних параметрів геодинамічного походження.

▪ Переважна їх більшість має бухто подібну форму, хоча також виділено ділянки з

підвищеною дисперсією, різкі зміни поля з поступовим поверненням до попереднього

рівня, тренди та знакозмінні аномалії.

▪ Найчастіше аномальні ефекти тривають 10-20 діб і їх амплітуди не перевищують 2

нТл. І лише землетрусам з М>3, або роям землетрусів відповідають аномалії більшої

тривалості, зазвичай 60-80 діб.

▪ Аномальність векторів індукції проявляється кількома послідовними різкими

відхиленнями або значним збільшенням дисперсії однієї або обох компонент.

Тривалість аномалій становить 7-18 діб

▪ Спектрально-часовий аналіз показує, що в окремі інтервали аномальні зміни

параметрів вектора індукції збігаються з періодами регіональної сейсмічної

активізації.

▪ Перед землетрусами з М>3 або роями землетрусів спостерігаються бухтоподібні

аномалії однієї або обох компонент

▪ Отримані результати свідчать про інформативність магнітоваріаційного моніторингу

та перспективність його використання для вивчення провісників місцевих землетрусів

в Закарпатській сейсмоактивної зоні



Дякую за увагу


