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Streszczenie
W artykule pokazano możliwości wykorzystania informacji pozyskanych z obrazów
satelitarnych do analizy zagrożenia wysokoenergetycznymi wstrząsami na obszarze LegnickoGłogowskiego Okręgu Miedziowego. Pod uwagę brano lineamenty, które są
charakterystycznymi liniami wyinterpretowanymi z obrazów satelitarnych i mogą
odzwierciedlać strefy nieciągłości w górotworze. W pracy przyjęto, że wstrząsy
wysokoenergetyczne o mechanizmie poślizgowym wytwarzają strefę nieciągłości, która może
odzwierciedlać się w postaci lineamentu. Do określania kierunków rozwoju sejsmiczności
wykorzystano równanie regresji między azymutem najbliższego lineamentu a azymutem
wektora Kolejnych Epicentrów Wstrząsów (KEW-a), którego początkiem było epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii E ≥ 1⋅108 J a końcem epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii E ≥ 1⋅106 J. Na przykładzie wysokoenergetycznego
wstrząsu z dnia 13 czerwca 2008 w ZG Rudna, wytypowano kierunek wystąpienia następnego
wysokoenergetycznego wstrząsu.
1. Wstęp
Lineamenty w światowej literaturze opisywano przede wszystkim jako odwzorowania stref
aktywnych sejsmicznie na powierzchni Ziemi. Interesujące są analizy wzajemnych relacji
między lineamentami a rozkładem epicentrów trzęsień Ziemi, które najczęściej zlokalizowane
są w strefach aktywnych sejsmicznie uskoków. Zagadnienie to omawiali w analizach
sejsmotektonicznych m. in. [1, 5 i 3]. Jacobi [14] zaobserwował linearną zgodność położenia
lineamentów, uskoków i grupy epicentrów trzęsień Ziemi na terenie Appalachian Basin w
stanie New York (Kanada).
Rodriguez i in. [31] badali związek pomiędzy lineamentami a trzęsieniami Ziemi na
Półwyspie Iberyjskim.
Zastosowali oni
kilkanaście metod badawczych w celu
sejsmotektonicznej interpretacji podziału Półwyspu Iberyjskiego na megabloki strukturalne.
Okazało się, że największa aktywność sejsmiczna koncentruje się na wydzielonych
ważniejszych lineamentach, lub w bliskiej odległości od miejsc przecięcia lineamentów.
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Podobnie Rukieh [32] przedstawił przykłady związku lineamentów z epicentrami trzęsień
Ziemi dla Alaski oraz strefy ryftu arabskiego.
Liu i Haselwimmer [17] opisali pojawienie się nowego lineamentu jako odzwierciedlenia
strefy pęknięcia. Podobny przypadek zaobserwował Sharifikia i in. [33] w odniesieniu do
lineamentów z obrazów satelitarnych zaobserwowanych przed i po tektonicznym wstrząsie
zaistniałym 28 maja 2004 roku w Iranie. Po wstrząsie zaobserwowano nowy lineament, który
powiązano z kierunkiem pęknięcia masywu skalnego.
V.P. Singh i R.P. Singh [34] opisali zmiany kierunków lineamentów zaobserwowanych
przed i po silnym trzęsieniu Ziemi w dniu 26 stycznia 2001 w rejonie Bhuj w Indiach.
Kierunek nowego lineamentu wykazał dużą korelację z kierunkiem płaszczyzny rozrywu
ogniska wstrząsu.
W literaturze światowej opisane są przykłady zmian położenia i liczby lineamentów
spowodowane trzęsieniami Ziemi. Arellano-Baeza i in. [2] przeanalizowali pod tym kątem
lineamenty w sześciu przypadkach o magnitudzie M ≥ 5,2 z obszaru Chile, Peru i Tybetu.
Zauważyli, że liczba i kierunek lineamentów zmienia się przed i po wystąpieniu trzęsienia
Ziemi. W podanym przykładzie z dnia 13 czerwca 2005 w Chile (Arica) zaobserwowali
zwiększenie liczby i kierunków lineamentów bezpośrednio przed trzęsieniem Ziemi. Po
trzęsieniu zaobserwowali zmniejszenie liczby i kierunkowe „ułożenie” lineamentów. Autorzy
[2] stwierdzili, że geometria lineamentów jest powiązana ze stanem naprężenia w masywie
skalnym, a zwiększenie liczby i kierunków lineamentów bezpośrednio przed wstrząsem
prawdopodobnie odzwierciedla proces dylatancji w masywie skalnym, a dominujący kierunek
lineamentów po wstrząsie może odzwierciedlać kierunek pęknięcia (rys.1).
Na rysunku 2 przedstawiono lineamenty na terenie podziemnej kopalni węgla w stanie
Utah [24]. Zaznaczony białą strzałką lineament na rysunku 2, odzwierciedlił się w
podziemnym wyrobisku jako strefa spękanego stropu (rys. 3).
Według [25] trzy cechy lineamentów wykorzystuje się w zagadnieniach geotechnicznych:
trendy kierunkowe, długość i kierunek oraz gęstość występowania na km2. Trendy kierunkowe
lineamentów określają dominujące kierunki nieciągłości na danym obszarze np. kierunki
dużych uskoków. Długości i kierunki lineamentów związane są z dominującymi trendami
regionalnych struktur geologicznych. Gęstość lineamentów wskazuje na gęstość spękania
górotworu. Lineamenty wykorzystywane są w górnictwie węgla kamiennego w USA jako
jedna z cech, do oceny jakości skał stropowych [6, 22 i 23]. Elifrits i in. [7] przedstawił
metodę do oceny warunków osiadania na terenie kopalni węgla kamiennego Herrin w USA.
Wydobycie węgla odbywało się tam systemem komorowo-filarowym. Na podstawie stanu
spękania skał stopowych, warunków górniczych i lineamentów oceniano zagrożenie zawałowe
wyrobisk.
W Polsce badania związku lineamentów z sejsmicznością prowadził Graniczny [13] dla
rejonu Bełchatowa, a Pilecka [26]; Pilecka i in. [27] w rejonie Górnośląskiego Zagłębia
Węglowego oraz w rejonie Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego Pilecka [28]. W
pracy Pileckiej [29] wykazano, że istnieje statystyczny związek między kierunkiem kolejnych
epicentrów wysokoenergetycznych wstrząsów indukowanych a kierunkiem lineamentów w
rejonie GZW i LGOM. Można przypuszczać, że kierunek lineamentu odzwierciedla strefę
nieciągłości powstałą na skutek mechanizmu poślizgowego wysokoenergetycznego wstrząsu.
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Rys.1. Przykład zmian kierunków i liczby lineamentów przed i po silnym trzęsieniu Ziemi z dnia 13
czerwca 2005 w Chile [2]

Rys. 2. Przykład lineamentów na terenie podziemnej eksploatacji węgla w stanie Utah [24]
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Rys. 3. Pęknięcie w stropie w podziemnym wyrobisku związane z lineamentem [24]

2. Statystyczna analiza regresji i korelacji kierunków lineamentów i kierunków kolejnych
epicentrów wysokoenergetycznych wstrząsów na terenie LGOM
Zagrożenie sejsmiczne w kopalniach LGOM wynika przede wszystkim z naruszenia
równowagi górotworu w wyniku eksploatacji złoża miedzi, z występowania w stropie skał o
dużej wytrzymałości i miąższości (dolomity, anhydryty), które mogą ulec gwałtownemu
pękaniu oraz sposobu wybierania złoża [12, 4]. Analizą warunków występowania
wysokoenergetycznego wstrząsu w warunkach eksploatacji LGOM zajmowało się wielu
autorów między innymi [37, 35 i 36]. Prognozowanie wstrząsów i ich aktywne zwalczanie
nabierają szczególnego znaczenia w sensie
działalności profilaktycznej,
towarzyszącej
podziemnej eksploatacji rud miedzi w LGOM [15].
W rejonie LGOM nie jest jednoznacznie rozstrzygnięty problem wpływu tektoniki na
sejsmiczność indukowaną. Niemniej jednak rozkład wstrząsów górotworu wskazuje na ich
bimodalność [16]. Wstrząsy o energii sejsmicznej E ≤ 1⋅107J generowane są przez bieżąco
prowadzone roboty górnicze, natomiast wstrząsy o energii E > 1⋅107J prawdopodobnie są
spowodowane regionalnym zaburzeniem równowagi górotworu na skutek dokonanej
eksploatacji na większej objętości złoża.
W kopalniach LGOM badania mechanizmów silnych wstrząsów dowiodły, że dominującym
jest mechanizm ścinający (uskok normalny ze składową przesuwczą) [8, 9]. Jest to mechanizm
podobny do naturalnych trzęsień Ziemi w strefach uskokowych. Badając pary wstrząsów o tej
samej wielkości, występujących w pobliżu siebie w krótkim odstępie czasu, Gibowicz i in. [10]
stwierdzili, że istnieje charakterystyczny rozkład przestrzenny takich dubletów. Rozkład ten
wskazuje na istnienie charakterystycznych struktur liniowych o określonych kierunkach, często
zbieżnych z kierunkiem płaszczyzn nodalnych określonych przez mechanizm ogniska jednego
lub obydwu wstrząsów tworzących dublet oraz z kierunkiem rozrywów unilateralnych w
ogniskach badanych zjawisk sejsmicznych. Takie korelacje świadczą o wspólnej genezie
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sejsmicznych dubletów, związanych z dominującym systemem uskoków i spękań w
konkretnych oddziałach kopalń LGOM.
Marcak [21] pokazał, że wstrząs sejsmiczny powstaje w wyniku rozwoju płaszczyzny
nieciągłości i związanej z tym migracji sejsmicznej. Silny wstrząs górniczy jest poprzedzony
kilkoma etapami deformacji takimi jak: odspojenie warstwy stropowej, wytworzenie
płaszczyzny nieciągłości, rozwój tej strefy i związana z nim tzw. migracja sejsmiczna,
zaciskanie szczelin w przyszłym obszarze źródłowym, wreszcie sejsmiczna relaksacja.
Rozwojowi kolejnych etapów deformacji towarzysza zmiany właściwości fizycznych i zmiany
emisji fal sprężystych, które można rejestrować metodami geofizycznymi. Jakość oceny zależy
zarówno od ilości i jakości wyników pomiarów geofizycznych jak i od ich częstości. Z drugiej
strony prawidłowa interpretacja wyników tych pomiarów wymaga znajomości procesów
rozwoju deformacji poprzedzającej silną relaksację sejsmiczną. Pomiary sejsmiczne i
sejsmoakustyczne mogą być wykorzystane do identyfikacji powstania płaszczyzn nieciągłości
[18, 19 i 20].
Wykorzystując doświadczenia dotyczące związku trzęsień Ziemi z lineamentami
odzwierciedlającymi na powierzchni istniejące lub nowopowstałe nieciągłości, Pilecka [29]
określiła metodami statystycznymi zależność między wysokoenergetyczną sejsmicznością
indukowaną a lineamentami na terenach podziemnej eksploatacji w Polsce. Przeprowadziła
ona analizę korelacji i regresji między następującymi zmiennymi: azymutami dwóch wektorów
kolejnych epicentrów wstrząsów: KEW-b, gdzie końcem wektora jest silny wstrząs (o energii
co najmniej E ≥ 1,0 · 108 J) i wektora KEW-a, gdzie początkiem wektora jest silny wstrząs (o
energii co najmniej E ≥ 1,0 · 108 J) oraz azymutów najbliższego lineamentu i azymutu
najbliższego uskoku. Schemat przejętych zmiennych przedstawiono na rysunku 4:

Rys.4 Zmienne wykorzystane w statystycznej analizie związku między wysokoenergetyczną
sejsmicznością a lineamentami [29]; gdzie: λ - azymut najbliższego lineamentu, β - azymut wektora
KEW-a (kolejnych epicentrów wstrząsów), którego początkiem było epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii co najmniej E ≥ 1,0 · 108 J, a końcem było epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii co najmniej E ≥ 1,0 · 106 J, γ - azymut najbliższego uskoku, φ
- azymut wektora KEW-b (kolejnych epicentrów wstrząsów), którego początkiem było epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii co najmniej E ≥ 1,0 · 106 J, a końcem było epicentrum
wysokoenergetycznego wstrząsu o energii co najmniej E ≥ 1,0 · 108 J
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Ten sposób przyjęcia zmiennych do analiz statystycznych wynika z aktualnie najbardziej
prawdopodobnego modelu badanego zjawiska. Zastosowano typowe analizy statystyczne:
badanie rozkładu zmiennych losowych, analizę korelacji, regresji, testowanie hipotez
statystycznych. Wykorzystano do tych obliczeń program Statistica wer.6.1 i arkusze
kalkulacyjne programu Excel. Analizę wykonano dla 41 przypadków najsilniejszych
wstrząsów, które wystąpiły w LGOM w latach 1993-2006. W tabeli 1. podano wartości
obliczonych współczynników korelacji.
Tab. 1.Współczynniki korelacji [29]

zmienna

Współczynniki korelacji R Spearmana
Poziom ufności p<0,05
φ
β
λ
azymut
azymut
azymut
wektora
wektora
najbliższego
KEW-b
KEW-a
lineamentu
1,000
0,275
0,199

φ
azymut
wektora
KEW-b
β
0,275
azymut
wektora
KEW-a
λ
0,199
azymut najbliższego
lineamentu
γ
0,207
azymut najbliższego
uskoku

γ
azymut najbliższego
uskoku
0,207

1,000

0,744

0,110

0,744

1,000

0,035

0,110

0,035

1,000

Przeprowadzona analiza korelacji wykazała jedyną istotną zależność między zmienną λ azymut lineamentu a zmienną β - azymut wektora KEW-a epicentrów wstrząsów, gdzie
początkiem wektora był wstrząs o energii E ≥ 1,0 · 108J. Współczynnik korelacji Spearmana
wynosi R = 0,744 z prawdopodobieństwem 95%. Ze statystycznej analizy wynika, że
następny wstrząs po wysokoenergetycznym wstrząsie (o energii E ≥ 1,0 · 108J), jest
związany z lineamentem (R = 0,744).
W celu ustalenia modelu zależności między istotnymi zmiennymi czyli λ - azymutem
lineamnetu i β - azymutem wektora KEW-a przyjęto model regresji liniowy. Jako zmienną
zależną przyjęto β - azymut wektora KEW-a, a zmienną niezależną λ - azymut lineamentu.
Przeprowadzona analiza regresji wykazała najlepsze dopasowanie prostej o równaniu:
β = 31,1 + 0,88 λ

(1)

gdzie:
β – azymut wektora KEWa,
λ – azymut najbliższego lineamentu.
Statystyczne oceny istotności współczynników regresji powyższego równania podano w
pracy Pileckiej [29]. Z powyższej analizy wynika, że kierunki lineamentów determinują
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kierunek pękania górotworu z tym, że widoczny jest on dopiero po wystąpieniu silnego
wstrząsu o energii E ≥ 1,0 · 108J.
3. Analiza wstrząsu z dnia 13 czerwca 2008 roku o energii E = 1,1 ⋅ 108J w ZG Rudna
Na rysunku 5 pokazano epicentra wstrząsów o energii E ≥ 1⋅106 J, które wystąpiły od 1
czerwca do 31 sierpnia 2008 na obszarach górniczych kopalń LGOM. Dla porównania na
rysunku 6 pokazano lineamenty wyinterptretowane z obrazu radarowego z dnia 6 lipca 2008
roku na tle wstrząsów o energii E ≥ 1⋅106 J, które wystąpiły od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008
na obszarach górniczych kopalń LGOM.

Rys. 5. Lineamenty archiwalne na terenie LGOM na tle wstrząsów o energii E ≥ 1⋅107 J, które wystąpiły
od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 (opracowanie autorskie)

Z jakościowego porównania rysunków 5 i 6 wynika, że w rejonie analizowanego wstrząsu z
dnia 13 czerwca 2008 roku o energii E = 1,1 x 108 J na obszarze kopalni Rudna, lineamenty z
obrazu radarowego z dnia 6 lipca 2008 (rys. 6) układają się w dwóch kierunkach NNW – SSE
i NW - SE, natomiast lineamenty archiwalne (rys. 5), w tym samym obszarze układają się w
trzech kierunkach NNW – SSE, SSW – NNE, W – E. Z obrazu radarowego (rys.5) wynika
jednoznacznie, że w przypadku silnego wstrząsu z dnia 13 czerwca 2008 roku dalszy rozwój
sejsmiczności indukowanej wystąpił w kierunku NNW – SSE. Wyróżniający się kierunek NWSE wynika prawdopodobnie z nieregularnego sposobu pękania górotworu.
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Rys. 6. Mapa lineamentów z radarowego obrazu satelitarnego z dnia 6.07.2008 na tle sejsmiczności
indukowanej od E ≥ 106J od 1.06.-31.08.2008 r. na obszarze kopalń LGOM (opracowanie autorskie)

Rys. 7 a. Diagram kierunkowy dla obszaru kopalń
LGOM (lineamenty archiwalne) [29]
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Rys. 7 b. Diagram kierunkowy dla obszaru
kopalń LGOM dla lineamentów z obrazu
radarowego z dnia 6 lipca 2008 roku [30]
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Na rysunku 7 a przedstawiono diagram kierunkowy lineamentów archiwalnych, natomiast
na rysunku 7 b diagram kierunkowy dla lineamentów wyinterpretowanych z obrazu
satelitarnego z dnia 6 lipca 2008 roku. Na diagramie (rys. 7 b) po wystąpieniu silnego wstrząsu
w dniu 13 czerwca 2008 r., zaznacza się dominujący kierunek NW – SE odpowiadający
azymutowi ok. 1200 (NW-SE). Kierunek ten „rozciąga się” aż do azymutu ok. 1700 czyli do
kierunku NNW – SSE. Zjawisko takie, że po silnym wstrząsie kierunki lineamentów „układają
się” na diagramie kierunkowym w jednym dominującym kierunku zaobserwowano w kilku
innych przypadkach [29]. Kierunek ten jest zgodny z kierunkiem propagacji
wysokoenergetycznej sejsmiczności po wystąpieniu silnego wstrząsu.
Poniżej przeprowadzono analizę stopnia dopasowania w/w kierunków wektorów kolejnych
wstrząsów po silnym wstrząsie do wyznaczonego metodą statystyczną równania (1) dla
warunków LGOM [29]. W rejonie tego wstrząsu wystąpiło 13 wstrząsów o energii E ≥ 1⋅106
J w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2008 roku. W tabeli 1 zestawiono wstrząsy o energii E
≥ 1⋅106 J w analizowanym rejonie ZG Rudna.
Tab. 1. Zestawienie wstrząsów o energii E ≥ 1⋅ 106J w okresie od 1.06.2008 do 31.08.2008

Numer
wstrząsu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Data

Godzina

Energia [J]

09.06.2008
13.06.2008
17.06.2008
30.06.2008
05.07.2008
08.07.2008
25.07.2008
06.08.2008
09.08.2008
13.08.2008
15.08.2008
28.08.2008
28.08.2008

18:57:00
06:13:33
19:58:37
22:09:25
01:19
13:27
22.49
14:26:35
06:30:12
05:46:09
00:47:11
06:36:44
13:35:20

8,9 x 106 J
1,1 x 108 J
2,6 x 107 J
1,1 x 106 J
3,1 x 106 J
2,1 x 106 J
2,0 x 106 J
4,3 x 107 J
1,6 x 106 J
3,4 x 106 J
2,5 x 107 J
2,5 x 106 J
2,9 x 106 J

Na rysunku 8 a i b przedstawiono sytuację w dniu 6 lipca 2008 roku czyli w dniu
wykonania radarowego obrazu satelitarnego przez satelitę ERS 2. Epicentra wstrząsów, które
zaistniały przed 6 lipca 2008 zaznaczono przez wypełnienie.
Podstawiając do równania regresji (1) wartość λ = 1300, a następnie λ = 1580 (azymut
pierwszego i drugiego najbliższego lineamentu) można wyliczyć wartość zmiennej zależnej β
(azymut wektora KEW-a) wraz z granicznymi wartościami na zadanym poziomie ufności α =
0,01. W tabeli 2 i 3 przedstawiono wyniki tych obliczeń.
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Rys.8 a. Mapa lineamentów z satelitarnego obrazu
radarowego z dnia 6 lipca 2008 roku wraz z
lokalizacją wstrząsów o energii E ≥ 1⋅106 J [30]

Rys.8 b. Mapa lineamentów z satelitarnego
obrazu radarowego z dnia 6 lipca 2008 roku
wraz z lokalizacją wstrząsów o energii E ≥ 1⋅107
J [30]

Tab. 2. Przykład obliczania przewidywanej wartości zmiennej β dla pierwszego lineamentu

Równanie regresji z
granicami ufności 99%
β = 31,1 + 0,88 λ
Granica ufności -99%
Granica ufności +99%

Obliczanie wartości zmiennej β
Wartość zadana λ
130,0000

Obliczona wartość β
146,0815
118,2732
173,8897

Tab. 3. Przykład obliczania przewidywanej wartości zmiennej β dla drugiego lineamentu

Równanie regresji z
granicami ufności 99%
β = 31,1 + 0,88 λ
Granica ufności -99%
Granica ufności +99%

Obliczanie wartości zmiennej β
Wartość zadana λ
158,0000

Obliczona wartość β
170,8460
147,6162
194,0757

Na podstawie współrzędnych epicentrów kolejnych wstrząsów obliczono i zilustrowano na
rysunku 8 b:
•
azymut wektora kolejnych wstrząsów o numerach (2 i 3) = 1220
•
azymut wektora kolejnych wstrząsów o numerach (2 i 8) = 1180
• azymut wektora kolejnych wstrząsów o numerach (2 i 11) = 1550.
W rejonie analizowanego epicentrum silnego wstrząsu znajdują się dwa najbliżej leżące
lineamnety. Z dokonanej analizy wynika, że wartość azymutu wektora kolejnych wstrząsów

229

WARSZTATY 2010 z cyklu: Zagrożenia naturalne w górnictwie

KEW-a, gdzie początkiem wektora było epicentrum wysokoenergetycznego wstrząsu o energii
E = 1,1 x 108J, który wystąpił w dniu 13 czerwca 2008 roku w ZG Rudna (punkt 2 ; rys 8b), a
końcem epicentrum wstrząsu o energii E = 2,6 x 107J (punkt 3 na rys.8b) mieści się w
przewidywanym przedziale wartości β (tab.2). Analiza azymutu drugiego wektora kolejnych
wstrząsów KEW-a, gdzie początkiem wektora było epicentrum wysokoenergetycznego
wstrząsu o energii E = 1,1 x 108J, który wystąpił w dniu 13 czerwca 2008 roku w ZG Rudna
(punkt 2 ; rys 8 b), a końcem epicentrum wstrząsu o energii E = 2,5 x 107J (punkt 11 na
rys.8b) wykazała że jego wartość (1550) mieści się w obliczonym przedziale przewidywanych
wartości azymutów (tab. 3).
4. Podsumowanie
W artykule pokazano możliwości praktycznego zastosowania informacji pozyskanych z
obrazów satelitarnych do wyznaczania kierunków rozwoju wysokoenergetycznej sejsmiczności
na obszarze Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego. Wykorzystano do tego celu
statystyczny związek kierunków lineamentów z wektorem KEW-a (Kolejnych Epicentrów
Wstrząsów, gdzie początkiem wektora jest epicentrum silnego wstrząsu). Otrzymane równanie
regresji (1) dla LGOM [29] może być przydatne w przewidywaniu kierunku, w którym może
wystąpić następny wysokoenergetyczny wstrząs, co zostało pokazane na przykładzie silnego
wstrząsu o energii E = 1,1 x 108J, który wystąpił w dniu 13 czerwca 2008 roku w ZG Rudna.
Wydaje się, że strefa nieciągłości po wstrząsie z dnia 6 czerwca miała skomplikowany
charakter i pęknięcie mogło propagować w dwóch kierunkach. Te dwie strefy nieciągłości
mogły się odwzorować w dwóch lineamentach i jak wykazała statystyczna analiza następne
wysokoenergetyczne wstrząsy tworzyły się w tych dwóch kierunkach.
Wynika z tego wniosek, że równanie regresji (1) dla LGOM może być przydatne w
przewidywaniu kierunku, w którym może wystąpić następny wysokoenergetyczny wstrząs. Do
sformułowania ogólnych wniosków potrzebne byłoby przebadanie większej ilości silnych
wstrząsów. Niemniej jednak analiza ta potwierdza możliwe odzwierciedlenie w lineamentach
kierunku pękania górotworu po wystąpieniu silnego wstrząsu indukowanego.
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