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2021. április 20. - Ausztria
2021. április 20-án helyi idő szerint 0:57-kor
földrengés keletkezett az ausztriai
Bécsújhelytől délnyugatra, a magyar határtól
mintegy 21 km-re, kb. 9 km-es mélységben.
A rengés magnitúdója 4,2 volt a Richter
skálán . A földmozgást Magyarország
területén - a határ közelében - is érzékelte a
lakosság.
Ezt a rengést egy hasonló méretű (4,3)
esemény előzte meg március 30-án. A
mostani főrengést eddig néhány kisméretű lakosság által nem érzékelhető - utórengés
követte.
X: 23.0 mm
Y: 180.0 mm
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Régebbi számok archívuma: www.georisk.hu/Hirlevel/hirlevel.html

FÉSZEKPARAMÉTEREK:
(Forrás: GeoRisk DC - HUN-Reng)

Dátum: 2021/04/19
Kipattanási idő: 22:57:11.5 UTC ± 0,2 s
Szélesség: 47,76 N ± 2 km
Hosszúság: 16,18 E ± 1 km
Mélység:
9 km ± 1 km
Magnitúdó: 4,17 ML ± 0,26

X: 65.0 mm 116.0 mm
Y: 116.0 mm 116.0 mm
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SZEIZMICITÁS:
Magyarország területén évente átlagosan 100120 kisebb (mint 2.5 magnitúdójú) földrengést
regisztrálunk érzékeny szeizmológiai hálózat
segítségével. Ezek nagy részét a lakosság nem
érzékeli. A rengések megfigyelt gyakorisága
alapján az ország területén évente négy-öt olyan
földrengés keletkezik, mely az epicentrum
környékén már jól érezhető, de károkat még nem
okoz (2.5-3.0 magnitúdójú). Jelentősebb károkat
okozó rengés csak 15-20 évenként, míg erős,
nagyon nagy károkat okozó, 5.5-6.0
magnitúdójú földrengés 40-50 éves
intervallumban pattan ki.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ: www.foldrenges.hu
Felelő s kiadó : Dr. Tó th Lá szló

A Földrengés hírlevél a Magyarországon érezhető földrengésekről készül. A Kárpát-medencében on-line elérhető szeizmológiai állomások bázisán működő HUN-Reng virtuális
szeizmológiai hálózat segítségével gyorsan meghatározzuk a rengés kipattanási helyét és magnitúdóját, majd a ShakeMap program (Field, E.H., T.H. Jordan, and C.A. Cornell (2003),
OpenSHA: A Developing Community-Modeling Environment for Seismic Hazard Analysis, Seismological Research Letters, 74, no. 4, p. 406-419.) segítségével megbecsüljük a
valószínűsíthető intenzitás eloszlást. A Földrengés hírlevél szerkesztői mindent megtesznek azért, hogy a közölt adatok szakszerűek, pontosak, frissek és teljesek legyenek, de kizárják
felelősségüket bármely, ezen információk használatából vagy félreértésből adódó kár bekövetkezése esetén.

