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Kako pride do potresa?

Stari narodi so mislili, 
da potrese 
povzročajo živali.

Na Japonskem so to 

pripisovali ribi 

somu.

Pri nas ribi Faroniki



STARI VEK



Zgodovina – mejniki

V Evropi je raziskovanje v seizmologiji začelo kot
posledica dveh uničujočih potresov v 18 stoletju: 

1755 Potres v Lizboni, Portugalska
32000 mrtvih

1783 Potres v Kalabriji, Italija
30000 mrtvih

~1880 Prvi dobri seizmografi omogočijo 
kvantitativno merjenje sezmičnih valov     



TEKTONIKA

PLOŠČ

(1963-)

Tektonika plošč

Če



Tektonika plošč – Pomiki v plašču

Kamnine v plašču se pomikajo ZELO počasi, 
s premiki, ki so podobni tistim vode, ki vre v loncu



Meje med ploščami



Lisa Wald
USGS Pasadena

U.S. Department of the Interior

U.S. Geological Survey

USGS Earthquake Hazards Program

Tektonika plošč



Strižni prelom Svetega Andreja v Kaliforniji



Potresi v svetu
• V letih 1954-1998 z magnitudo >= 4.0

• NEIC (National Earthquake Information Center) 

• več kot 240 000 potresov z  magnitudo >=4.0



Earthquake Statistics

Povprečno število potresov v enem letu



Earthquake Statistics

MS       Earthquakes
per year 

---------- -----------
8.5 - 8.9        0.3 
8.0 - 8.4        1.1
7.5 - 7.9        3.1
7.0 - 7.4        15 
6.5 - 6.9        56 
6.0 - 6.4       210 

Povprečno število potresov v enem letu



Največji potresi

Enajst največjih potresov zadnjih sto let



Teorija prožnega odskoka

1. Faza: začetni 
položaj brez 
deformacij

2. Faza: Zelo počasna 

deformacija

(več 

desetletij/stoletij)
3. Faza: Potres 

(elastičen prožni 

odskok
- sekunda/minuta

4. Faza: Permanentni 
pomik



Posledice
Horizontalnih

zmikov



Vrste prelomov

Zmični
Reverzni

Normalni
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Vrste prelomov

Zmični
Reverzni

Normalni



Primera normalnega preloma

Dixie Valley-Fairview Peaks, Nevada earthquake

December 16, 1954



Daljši prelomi povzročijo večje potrese
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Večji potresi trajajo dlje
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Kaj je vzrok nivoju nihanja tal??



Kaj je vzrok nivoju nihanja tal??

• Magnituda

– Sprosti se več energije



Kaj je vzrok nivoju nihanja tal??

• Magnituda

– Sprosti se več energije

• Razdalja

– Nihanje se ublaži z razdaljo



Kaj je vzrok nivoju nihanja tal??

• Magnituda

– Sprosti se več energije

• Razdalja

– Nihanje se ublaži z razdaljo

• Lokalni tip tal

– Lahko poveča amplitudo nihanja



Učinki potresa –

Nihanje tal

Northridge, CA 1994



Učinki potresa –

Nihanje tal

Northridge, CA 1994



Učinki potresa –

Nihanje tal

Northridge, CA 1994



Učinki potresa – Nihanje tal

KGO-TV News ABC-7

Loma Prieta, CA 1989



Učinki potresa – Nihanje tal

Kobe, Japan 1995



Učinki potresa – Utekočinjenje plasti

Source: National Geophysical Data Center

Niigata, Japan 1964



Učinki potresa TOHAKU 2012: prihod cunamija



Seizmični valovi

P-val, longitudinalni

(zgoščine in razredčine)

S-val, prečni

(rotacija)

Rayleighjevi valovi 

(odmiki v navpični ravnini)

Lovejevi-valovi

(odmiki v vodoravni ravnini)

Prostorski valovi

Površinski valovi



Potres Snežnik 2. junij 2002 Ml=3.7 R=101 km

PP

S



Časi potovanja potresnih valov

Globoko strukturo Zemlje 
določimo 

S pomočjo tisočih časov 

širjenja potresnih valov 

-> seizmična tomografija



Lociranje potresov

Gosar, 2011



Potresna magnituda



Potresna magnituda



Potresna magnituda

M5



Potresna magnituda

M5

M6



Potresna magnituda

M5

M6

M7



MEJE PLOŠČ V 

MEDITERANU



GEODINAMIČNA

SLIKA

NAŠEGA 

OBMOČJA



Vrabec M., Fodor L. (2006). Late Cenozoic tectonics of Slovenia: structural styles at the Northeastern corner of the Adriatic microplate.

In: Pinter N., Grenerczy G., Weber J., Stein S., Medak D.. The Adria microplate: GPS geodesy, tectonics and hazards, NATO Scienc

Series, IV, Earth and Environmental Sciences, vol. 61, Dordrecht: Springer, pp. 151-168.



Relief Slovenije (Poljak, 2000)



Glavni prelomi v Sloveniji (Poljak, 2000)



Glavni prelomi v Sloveniji (Poljak, 2000)



Prelom 

Raša_Vremščica_Snežnik



Seizmičnost (1000-2001)



Kolokvij Univerza 

Ljubljana - 2010

1511 – M=6.9

1348 – M=6.4

1976 – M=6.4

1201 – M=6.1

1895 – M=6.1

1976 – M=6.1

1794 – M=6.0

1998 – M=5.7

“Zgodovinski” potresi



Število potresov v odvisnosti od magnitude 

Furlanija Julijska krajina

Mo

Friuli Circle
(1900-2002)

All events
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Opazovalnice (Slovenija)



Umestitev

potresne

opazovalnice

v Sloveniji



Kolokvij Univerza 

Ljubljana - 2010

Opazovalnice v našem širšem prostoru



Južna Tirolska, 17 julij 2001, 15:06 UTC  Ml=4.9 



Seizmičnost Slovenije, ARSO

Katalog 1880-2009

Katalog 568-2009



Seizmičnost Slovenije, ARSO

Seizmičnost 1999

Seizmičnost 2009



Potres 26. marca 1511

Umrlo naj bi okoli 12,000 oseb 

(Ambraseys, 1976; Ribarič, 1979)

Popotresi trajali do leta 1516  

(Ambraseys, 1976; Ribarič, 1979)

Največji v naših krajih (M 7)

Imax 10 (Boschi et al., 2000; Cecić, 2000)



Zgodovinski dokumenti

von Egkh, 1511

Napis na stolpu

Škofjeloškega gradu

Napis na stolpu

Turjaškega gradu



Potresni učinki

Košir in Cecić, 2011

Razširjenost učinkov  VII 

stopnje Idrijskega potresa

glede na iste učinke ostalih 

potresov

Živčić et al., 2011



Eden ali dva sunka?

Ribarič, 1979

Ambraseys, 1976

h 20:15   M 6.4
f 13.6    l 46.2

h 20-20:30  M 7.0-7.2

f 13.4     l 46.2

h 15:00    M 6.9

f 14.0     l 46.1

Boschi et al., 2000

h 14:40     M 6.9

f 13.43     l 46.20 

Danes vemo, da je imel potres le en glavni sunek!



Sistem zmičnih prelomov v okolici Idrije

DEM 100 m



Najboljši model

Idrijski prelom, ki se lomi proti SZ

Fitzko et al., 2005



Idrijski prelom pri
Učji

Fotografije: Čar & Gosar, 2011



Digitalni modeli terena

dela Idrijskega preloma

z zračnim lazerskim snemanjem 

(Lidar) 

Digitalna slika

Podatki laserskih odbojev

Odstranitev gozda in 

geomorfološka interpretacija

Čar & Gosar, 2011



Seizmičnost ob Idrijskem prelomu (1977-2010), ARSO

Žarišča vzdolž linije A-B



Humin (Gemona del Friuli) 1976



Humin (Gemona del Friuli) 1976



Humin (Gemona del Friuli) 1976



Humin (Gemona del Friuli) 1976



Humin (Gemona del Friuli) 1976



Furlanija 1976 Ml 6.5 

Seizmogram na postaji TRS 
(Wood-Anderson)



Furlanija 1976: glavni potres in popotresi

Aoudia et al., 1999



Costa et al., 2009

Predlagani modeli za glavni potres 1976



Razpored glavnih popotresov - 1976



Glavni potres in popotresa 11 septembra

na preseku Ponton (2010)

Moratto et al., 2012

September 11, 16:31

September 11, 16:35

May 6, 20:00



Bovec-Krn

Bovški potres 1998



Bovec 1998 - Lociranje



Bovec 1998 – Relokacija

(Bajc et al.)



Bovec relokacija popotresov (1998 in 2004)
1998  rumenem, 2004 v modrem

Skupna JHD relokacija Posamična JHD relokacija
(Bajc et al.)



1998 Bovec-Krn



Model 

zdrsov na

prelomni

ravnini

(inverzija

valovnih

oblik)

Bajc et al., 2001



Viskoelastičen model razvoja napetosti od 1511 do 2004 

(na podlagi koseizmične in postseizmične deformacije 

posameznih  štirih večjih potresov na območju)

(Riva & Aoudia, 2008)



The Kobarid-Tolmin Fault (1 Hz):

Input Fault Model: L 30 km, W 10.5 km, M 6.6, q 290°, d 70°, l

146°

DEM 100 m



Prelom Kobarid-Tolmin: možni scenariji

Uglajen

pretrg
Enojno

neuglajen

Dvojno

neuglajen

Dvojno

neuglajen



Kolokvij Univerza 

Ljubljana - 2010



Kolokvij Univerza 

Ljubljana - 2010



Kolokvij Univerza 

Ljubljana - 2010







58 časov prihoda pri lociranju potresa Claut (Ml=4.3)
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58 časov prihoda pri lociranju potresa Claut (Ml=4.3)



58 časov prihoda pri lociranju potresa Claut (Ml=4.3)58 časov prihodov valov za lokacijo potresa Claut (Ml=4.3)



Belarjev observatorij v Ljubljani (18.9.1897)

opremljen z Vicentinijevim mikroseizmografom.

Prvi v Avstroogrski monarhiji!



Mohorovičićevo odkritje 

diskontinuitete med 

skorjo in plaščem



KATERI SO DANES 

IZZIVI V SEIZMOLOGIJI?



LASTNOSTI PRETRGA 

NA PRELOMU?

Razumevanje lastnosti pretrga na 

prelomu ostaja eden od glavnih 

problemov v seizmologiji.

Kompleksni sistemi prelomov so na 

določenem območju vključeni v 

začetek, potek in ustavitev pretrga. 

Ena od glavnih nalog v seizmologiji je 

razumeti fiziko nelinearnih procesov, 

po katerih se prelomi trgajo v teh 

kompleksnih sistemih.

Zdrs vzdolž preloma se lahko obnaša

na veliko različnih načinov. Najbolj 

spektakularna sprostitev napetosti se 

zgodi v navadnih potresih. 

Ammon, 2008



150th Anniversary Geophysical Institute in Zagreb, December 2, 2011

Obnašanje zdrsa na prelomni površini

Zadnja leta so nam podatki 

razkrili bogat spektrum dodatnih 

obnašanj zdrsa ob potresu:

- prelomi, ki stalno lezejo, 

navidezno brez odpora

- prelomi, ki občasno drsijo, 

tudi v zaporedju več potresov na 

istem mestu

- prelomi, na katerih pride do  

zdrsa z nadzvočnimi hitrostmi, 

ki oddajajo udarni val

Walker & Shearer, 2008

Brodsky, 2008

Waldhauser & Schaff, 2008



Počasno drseči potresi in 

seizmični “tremor”

Med najbolj navdušujočimi odkritji v 

zadnjem desetletju:

Povezava procesov počasno drsečih 

potresov (lezenja) in seizmične 

vibracije - tremorja. Proces 

počasnega drsenja naj bi bil odvisen 

od karakteristike trenja, ki je med 

trenjem povezanim s stalnim drsenjem 

in trenjem “stick-slip” potresov. 

Seizmični tremor je nekak ropot z nizko 

amplitudo in dolgim trajanjem. V 

nekaterih območjih je v korelaciji s 

počasnim drsenjem in bi lahko bil 

sestavljen iz mnogoterih individualnih 

malih potresov. Je še vedno predmet 

raziskovanja.

Creager, 2008



Dinamika pretrga potresa

Cone pretrgov pri velikih potresih 

velikokrat vsebujejo geometrijske 

raznolikosti, kot menjava smeri 

preloma, razvejanost, presledki v 

prelomu.

Kako in zakaj pretrg med 

potresom izbira svojo pot v 

tej geometrični raznolikosti?



Večina ljudi si želi točne napovedi 

potresne magnitude, epicentra in 

časa z visoko mero verjetnosti, da se 

bo potres res dogodil, recimo 

“naslednji petek bo v Ljubljani potres 

z magnitudo 6.0”. 

Možna sta dva pristopa pri iskanju 

odgovora na ta problem.

Prvi je “silver bullet” pristop: 

poiščimo signal, ki je predvestnik 

potresa.

Drugi pristop pa je v dopolnitvi našega 

znanja o celotnem fizikalnem sistemu, ki 

je odgovoren za nastanek potresov. 

Raznolikost procesov, ki privedejo do potresa, 

in dejanske omejitve pri opazovanjih bi lahko 

privedli do ugotovitve, da je potres 

nenapovedljiv fenomen. Ob tem pa je važno 

poudariti, da tudi možnost napovedovanja 

potresov z dokajšnjo mero zanesljivosti in 

točnosti, ne bi rešila družbe potresnega 

problema.

Možnost napovedovanja



Katera je zveza med napetostmi in 
deformacijami v litosferi?

Platt et al., 2008

Deformacija ob mejah plošč

nam daje okvirno sliko za 

nabiranje in sprostitev napetosti, 

reologija pa povezuje napetosti 

z deformacijami, vendar so 

vsesplošni gonilni proces in 

odgovarjajoče potresne 

napetosti še vedno nedoločeni.

Geološke pomike in 

povezane deformacije

lahko danes natančno 

merimo z GPS mrežami, in 

inštrumenti, ki merijo 

deformacije in naklone 

terena.



Stepp & Wong, 2008 Allen, 2008

Možnost, da pride do katastrofe, recimo pri 

nuklearkah in dolgoročnih odlagališčih visoko 

nevarnih odpadkov, zahteva gradnjo objektov 

na še višjih standardih glede na odpornost 

proti tresenju tal. Zato moramo vzeti v poštev 

nihanje tal, ki ga povzročijo zelo veliki 

potresi, ki pa imajo zelo male verjetnosti, da 

se bodo pripetili.

Treba je zato ekstrapolirati krivulje nevarnosti 

in oceniti pospeške in hitrosti tal na nivojih, ki 

niso bili zgodovinsko nikoli registrirani.

Napredek v našem razumevanju fizike 

pretrga, povezanim z izrednimi 

računalniškimi zmožnostmi, nam 

dovoljuje raziskavo območja fizično 

verjetnih nihanj tal.

Nadaljuje se tudi raziskovanje omejitev 

preteklih nihanj tal na geološki osnovi 

(n.pr., skale v ravnotežju).

Močno nihanje tal



Kako so procesi v oceanih in v 
atmosferi povezani s trdo Zemljo?

Oceanski in atmosferski procesi se prenašajo preko seizmičnih valov v trdo Zemljo. 

Jih lahko uporabimo za monitoriranje globalnega okolja?

Glavni viri 

dolgoperiodičnega 

“brnenja” Zemlje, kot 

pravimo stalnemu 

vzpodbujanju lastnih 

nihanj Zemlje, so 

povezani  z zimskimi 

nevihtami na srednjih 

širinah. 

Močno oceansko 

valovanje se prenaša 

na oceansko dno z 

nelinearnimi procesi, ki 

jih še ne razumemo 

prav dobro.

Rhie & Romanowicz, 2004



Kako podpovršinska sestava tal vpliva na 
energetske vire in na naravne nesreče?

Lokacijo in stopnjo naravnih nesreč močno pogojujejo snovi in struktura z 

močnimi heterogenostmi blizu zemeljske površine.

Natančno poznavanje 

lastnosti in strukture Zemlje 

ob njeni prosti površini je 

bistvenega pomena za 

upravljanje trajnostno  

okoljem v dobrobit človeške 

civilizacije.

Navadno raziskujemo 

podpovršjes  kombinacijo 

plitkih geofizikalnih metod in 

podpovršinskim vzorčenjem. 

Velik izziv je skupna inverzija 

in interpretacija različnih 

podatkovnih baz za pridobitev 

enotnega in konsistentnega 

modela podpovršja..
Peronaci et al., 2011



Seizmična slika posrednikov preteklih klim

Določanje vrste klimatskih sprememb delno odvisi od seizmične slike plitkih 

sedimentarnih depozitov, ki nosijo v sebi znak klimatskih sprememb. 

V jezerih in priobalnem pasu, malenkostne klimatske spremembe vplivajo na vodni nivo, 

biološko aktivnost, in sedimente tokov, ter tako označujejo vrsto in debelino depozitov na 

vodnem dnu, kar najbolje slika seizmični odboj.

Snovi v porih med 

mineralnimi delci lahko 

vsebujejo informacije o 

preteklih klimatskih 

razmerah. Važen primer so 

plinski hidrati (zmrznjeni 

hidorkarbonatni plini, v 

glavnem metan) ki se nahaja 

na plitkih globinah pod 

morskim dnom pri 

kontinentalnih robovih .



Potresi v notrajnosti plošč predstavljajo velik izziv v določanju potresne 

nevarnosti, kajti njihov izvor, lastnosti, in povratne dobe, ki so izredno 

dolge, privedejo do velike negotovosti.

Potresi v notranjosti plošč

Različne predpostavke v oceni 

potresne nevarnosti, kot časovno 

neodvisni ali časovno odvisni 

modeli, nudijo precej različne 

rezultate (Charleston zone, ZDA).

Stein, 2008



Kako se razvijajo sistemi meja med ploščami?

Primerjava med idealiziranimi 

togimi mejami plošč (tanke 

črte) širokimi pasovi, ki so 

danes podvrženi razširjeni 

deformaciji ki jo ponazarja 

seizmičnost, topografija, in 

drugi dokazi na prelomih.

www.unavco.org

Natančno kartografiranje 

globokih struktur odkriva 

kako je vzorčna slika 

deformacij skorje povezana 

s strukturo, sestavo, in 

fizikalnimi lastnostmi 

spodnje litosfere in plašča.



Allen, 2008

Zgornjih 1000 km Zemlje pod zapadnim delom ZDA. 

Podrivanje dela plošče Juan de Fuca razruši navzgor se dvigajoči stebrasti 

tok v plašču, kot da prelomil podrivajočo ploščo od severa proti jugu.

Tomografski modeli hitrosti



GLOBINSKI POTRESI

Predlagani mehanizmi: 

- Visoka napetost v porih 

(dehidracijska krhkost)

- Nenadna izguba trdote (fazna 

tranzicija) vzdolž strižne ravnine

- Strižne nestabilnosti zaradi 

hipoma naraščajoče duktilnosti (tudi 

z utekočinjenjem cone preloma)

Wiens, 2008

Globoka seizmičnost v Tongi: 

Stalna seizmičnost v plavem,

popotresi velikega potresa leta 1994 

(v zelenem), zadnji večji popotres (v 

rdečem)

Prehodna visoka deformacijska 

stopnja lahko privede do striga v 

snovi v okolici plošče!



Gosto postavljene merilne naprave in globoko vrtanje v cono aktivnih prelomov so

bistvenega pomena za razumevanje kompleksnih sistemov meja med ploščami.

GLOBOKO VRTANJE V CONE AKTIVNIH PRELOMOV

Eksperiment v seizmogeni coni jarka Nankai

Eden glavnih ciljev takega eksperimenta je razumeti,

katere lastnosti preloma določajo prehod med segmenti, ki aseizmično lezejo in segmenti, ki 

v glavnem zdrsnejo hipoma – s potresi.



Kako temperaturne in sestavinske spremembe 
vplivajo na konvekcijo v plašču in jedru?

Obsežne kemijske 

heterogenosti so 

prisotne v globokem 

delu plašča. 

Konvekcijo v plašču 

zato obravnavamo v 

okviru termo-kemijske 

dinamike.

3D slika heterogenosti v seizmičnih hitrostih v plašču (Masters, 2008)



Aubert et al., 2008

Predvidene cone zunanjega 

jedra, ki se dvigajo (rdeče) in 

spuščajo (modro) v bližini meje 

med plaščem in jedrom. Obrisi 

cone hitrih P-valov v  

najzunanjejšem delu 

notranjega jedra na njegovi 

skoraj vzhodni polobli.

Notranje jedro ima v glavnem anizotropično strukturo, vendar ima njen osrednji del jasno 

anizotropsko usmeritev, medtem ko je njen najbolj zunanji del skoraj izotropičen.

Obsežne lateralne heterogenosti se pojavljajo v zunanjih delih notranjega jedra; izkoriščamo 

jih, da zaznavamo male razlike v rotaciji notranjega jedra glede na plašč.

Mehanizmi naraščanja notranjega jedra, milimetri na leto v rasti polmera.

SKRIVNOSTNO NOTRANJE JEDRO



Kako dinamika vpliva na notranje Zemeljske diskontinuitete?

Notranje diskontinuitete v 

Zemlji odvisijo od glavne 

sestavinske plastovitosti in 

od faznih sprememb ki 

lahko imajo tudi 

spremljajoče spremembe 

v sestavi in reologiji.

Kartografiranje 3D 

topografije notranjih 

diskontinuitet v Zemlji nam 

lahko proži informacije o 

termičnih, sestavinskih in 

dinamičnih procesih v 

okolici teh diskontinuitet.

Schmerr, 2008



TRAJNOSTNA SEIZMOLOGIJA

Podpora doprinosom seizmologije tako znanosti kot družbi zahteva 

stalno strateško investicijo v bodoče človeške in tehnične

zmoglivosti.

Dolgoročno trajnostna gosta mreža širokopasovnih seizmoloških in 

geofizikalnih merilnih naprav in opazovanj.

Obdržati in podpreti stalni pritok talentiranih študentov v 

univerzitetne programe, ki nudijo dodiplomsko in podiplomsko 

usposobljenost v osnovah in uporabah seizmološke teorije, za 

prepravo novih seizmologov, ki bodo kos jutrišnjim izzivom. 

ZA ZAKLJUČEK……



HVALA ZA POZORNOST! 


