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Santrauka 

Ryt  Baltijos regionas (RBR) pasižymi labai mažu seisminiu aktyvumu, tačiau per rašytinį RBR 

istorijos periodą čia užregistruota virš 40 juntam  žemės drebėjim  (ŽD). Galim  ŽD 

pavojingumas ypač išryškėjo po 1976 m. Osmusarės saloje Estijoje įvykusio M=4,7 magnitudės 

ir 2004 m. Kaliningrado srityje (Rusija) įvykusi  dviej  M=5,0 ir M=5,2 ŽD. RBR 3-4 kartus per 

šimtmetį taip pat pasiekia gana tolimos (~1300 km), bet seismiškai aktyvios Vrančos (Rumunija) 
seismogeninės zonos (SZ) galing  ŽD virpesiai. Todėl, atsižvelgiant į išplėtotą pramonę šiame 
regione, net ir vidutinio stiprumo ŽD gali sukelti nemažus pavojus. 
Iki šiol RBR buvo atlikta keletas seisminio pavojingumo tyrim , tačiau jie rėmėsi, dabar 
nešiuolaikiniu laikomu, deterministiniu seisminio pavojingumo vertimo (DSPV) metodu arba 
šiuolaikinis tikimybinis seisminio pavojingumo vertinimo (TSPV) metodas buvo taikomas tik 

atskiroms regiono dalims. 

Šiame disertaciniame darbe, panaudojant TSPV metodiką, buvo tiriamas viso RBR seisminis 

pavojingumas atsižvelgiant tiek į vietines RBR SZ tiek ir į Vrančos SZ. Buvo sudaryti penki RBR 

seisminio pavojingumo žemėlapiai atitinkantys skirtingus tikimybi  viršijimo lygmenis. 
Nustatyta, kad, esant didesnėms tam tikro grunto daleli  virpesi  viršijimo tikimybėms (10

-2
, 10

-

3
) per vienus metus, RBR seisminį pavojingumą stipriau įtakoja Vrančos SZ, tačiau tikimybės 

lygiui mažėjant (10-4
, 10

-5) šio regiono seisminį pavojingumą stipriau įtakoja vietinės RBR SZ. 
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