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A földrengések múltja - 

paleoszeizmológia 

• Előrejelzés – Ø 

• Műszeres mérések: 50-100 év 

• A múlt – történeti, archeo- és 

paleoszeizmológia 

• Paraméterek: mikor, hol, mekkora, miért? 

 



• Történeti szeizmológia 

Guidoboni & Ebel (2009), 

Ambraseys (2009), 

Réthly 

• Palaeoszeizmológia: 

McCalpin (1996, 2009) 

• Archaeoszeizmológia: 

Stiros & Jones (1996) 

• És ha nincs sem történeti, 

sem régészeti adat? 

 



„Geomitológia”??? 

• A szájhagyomány adatai 

(mítoszok, legendák) 

• Ősmaradvány-jelentésű 

földrajzi nevek 

• A küklopsz és fosszíliája 

• A CLEMENS adatbázis – 

természeti 

veszélyforrások görög és 

latin szövegekben 

 

http://books.google.com/books?id=F7pZfLUoHJIC&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0


Palau és Mikronézia 



Mikronéziai eredetmondák 

• a) a sziget neve 

• b) a monda rögzítésének ideje (a 19. századi 

adatok megbízhatóbbak mint a későbbiek) 

• c) süllyedés és/vagy szökőár? 

• d) gyors vagy lassú a süllyedés – tektonika? 

• e) a lakosság elköltözött vagy elmenekült 

• f) menekülés csónakkal, tutajjal vagy úszva 



• g) a süllyedés milyen bűnök büntetése 

• h) a büntető isten 

• i) az elköltözők életmódja (dolgos/lusta) 

• j) az új lakóhely 

• k) a leszármazottak népe/törzse uralkodó 
vagy szolganép lett-e 

• l) az elsüllyedt szigettel azonosított 
topográfiai elem 

• m) volt-e vihar 

• n) az elsüllyedés ideje.  

 



Autochton és vándormotívumok 

• Autochton adat – korábbi betelepülés 

• Allochton adat – szétköltözéskor vitték 



Mikronézia betelepülése (~3000-700 BP) 

Nunn (2002) Geographical Journal 167 



~autochton – a szigetet felhúzták a mélyből 

Nunn (2003): Annals of the Association of American Geographers, 93 



Vándormotívumok – ledobott szigetek 

Nunn (2003): Annals of the Association of American Geographers, 93 



Kihalászott szigetek 

Nunn (2003): Annals of the Association of American Geographers, 93 



Elsüllyedt szigetek 

Nunn & Pastorizo (2007): Geol. Soc. Spec. Publ. 273 

biztos feltételezett 



Palaui legendák 

• The most senior of gods decided to punish the 
people for their unruly, disrespectful behavior…. 
ordered a flood which covered all of Palau and 
destroyed all the island.” 

• „… because Ngeruangel sank into the sea, the 
bedul led the clan and moved to Babeldaob 
Island” 

• Ngeruangel’s creation myth begins with its 
destruction, providing origin for two of the 
highest clans of Palau today 

Kesolei (1998) 



Palau 

Hawkins & Ishizuka (2009) The Island Arc 18, 599-641 



Palau 

Ngeruangel 

Babeldaob 

Koror 



Ngeruangel ~ Velasco-zátony 

Landsat 



Karbonát-platform 

Színezett Landsat 



Zátonylagúna + árapály-csatorna 

Színezett Landsat 



Árapály-csatorna 

Légifénykép- 

mozaik 

Ngeruangel 

20 m víz 

alatt 

 

Babeldaob 

felszínen 



Tengerifű 

Légifotó-mozaik 



British 

Admiralty 

chart 



Szélfelőli perem 

Törmelékdombok és apálycsatornák 

Légifénykép 



Kopár felszín 



A karbonátplatform felszíne 

élő koralltelep nélkül 

 

beachrock 

Vízalatti fotómozaik 



Beachrock 



Beachrock 



Beachrock 



Beachrock metszete 



Beachrock – jól osztályozott, kerekített 

homok – cementálva(!) 



Holt táj 



Fúrósün – erős áramlás 



British 

Admiralty 

chart 

Ngeruangel 

Szigetei 

az elsüllyedés 

előtt 



Palau és a Palau-árok: nincs akkréciós ék 

Ngeruangel 

Babeldaob 

Koror 



Mi történt? Elsüllyedt egy atoll. 

 

Hogyan? Veszélyek?  

 

Mikor? 3500 BP – máig 

(mitológiai datálás) 

 

De: emlékezet és régészet (földépítmények) 

 

1000 éve (sem?) 

 

Nunn (2002) Geographical Journal 167 



Tanulság 

• Anonymus a parasztok hamis meséiről 

• Györffy (1975) Anonymus-ról 


