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Η εξόρυξη υδρογονανθράκων µε µέθοδο του fracking προκαλεί σεισµούς 
σύµφωνα µε αδιάσειστα στοιχεία ερευνών . 
Μέχρι προ ολίγων µηνών θεωρείτο τερατολογία να πιστεύει κανείς πως 
οι ανθρώπινες δραστηριότητες προκαλούν σεισµικές δονήσεις, εκτός εάν 
αυτό χρησιµοποιούνταν µεταφορικά.  
Όµως πλέον τα δεδοµένα έχουν αλλάξει άρδην, καθώς υπάρχουν αδιάσειστες 
αποδείξεις πως απ’ άκρου εις άκρον στον πλανήτη, οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες είναι δυνατόν να αποτελέσουν αιτία για µία δόνηση 
οποιουδήποτε µεγέθους. 
Σύµφωνα µε έρευνα, που δηµοσιεύθηκε στο Seismological Research Letters, 
δύο δονήσεις έντασης 5 και 5,3 βαθµών της κλίµακας Ρίχτερ, που 
καταγράφηκαν τον περασµένο ∆εκέµβριο και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτος 
στη νότια περιοχή Σιτσουάν της Κίνας, προκαλώντας υλικές ζηµιές και 
τραυµατισµό δεκάδων ανθρώπων, στην ουσία οφείλονταν σε διαδικασίας 
άντλησης υδρογονανθράκων. 
Από το 2010 οι «σχιστόλιθοι του Τσανγκχίνγκ» (πετρώµατα πλούσια σε 
µεθάνιο) έχουν αρχίσει να υφίστανται κατεργασία «fracking» µε υδραυλική 
διάρρηξη των πετρωµάτων σε διάφορες εγκάρσιες τοµές, προκειµένου να 
απελευθερώσουν φυσικό αέριο και υδρογονάνθρακες, και οι οποίες έχουν 
αρχίσει να πολλαπλασιάζονται από το 2014. 
Όπως εξηγεί ο S. Lei, συντάκτης της σχετικής έρευνας, «οι αποδείξεις πως οι 
αντίστοιχοι σεισµοί οφείλονται στο fracking είναι πλέον αδιάσειστες και είµαστε 
βέβαιοι πως και άλλες ανάλογες δονήσεις οφείλονται στα αποτελέσµατα της 
διάχυσης υδάτων στο υπέδαφος προκειµένου να το διαρρήξουν». 
Οι σεισµικές δονήσεις του ∆εκεµβρίου και του Ιανουαρίου καταγράφηκαν σε ένα 
εστιακό βάθος µόνον δύο έως δέκα χλµ. από την επιφάνεια του εδάφους, όπως 
ακριβώς αναµένεται από τις δοκιµαστικές σεισµικές δονήσεις που προκαλεί ο 
άνθρωπος. 



Επιπλέον συνέβησαν κατά τη χρονική στιγµή που είχαν ξεκινήσει εγχύσεις 
ύδατος σε τοµές όχι πολύ µακριά από τον υποστρωµατικό φλοιό που 
µετακινήθηκε. 
Όλα τα στοιχεία είναι συµβατά µε τους µαθηµατικούς υπολογισµούς που 
αποδεικνύουν πως σε µία κατάσταση όπως στο Σιτσουάν, η έγχυση υδάτων 
µπορεί να προκαλέσει δονήσεις, ακόµη και µεγάλης έντασης. 
Μάλιστα ένα από τα ρήγµατα που προκάλεσε τη µία από αυτές δεν ήταν 
γνωστή, γεγονός που κατά τον Lei θα πρέπει να κρούσει τον κώδωνα του 
κινδύνου για τους υπευθύνους, που θα πρέπει προτού ξεκινήσουν µία 
διαδικασία fracking για την εξαγωγή υδρογονανθράκων, να διαπιστώνουν την 
ύπαρξη ρωγµών στο υπέδαφος, οι οποίες θα ήταν ενδεχόµενο να µετακινηθούν 
σε περίπτωση έγχυσης υδάτων.  Αλλά δεν είναι µόνον η Κίνα που έχει 
προβλήµατα από σεισµούς που προκλήθηκαν από fracking.  
Τα τελευταία χρόνια ακόµη και η Αµερικανική Γεωλογική Εταιρεία USGS έχει 
συντάξει χάρτες που επισηµαίνουν τις περιοχές κινδύνου για σεισµικές 
δονήσεις που προκαλούνται από ανθρώπινες δραστηριότητες. 
Περιοχές που δεν θα πρέπει οι αρχές να προσπεράσουν ελαφρά τη καρδία, 
δεδοµένου ότι είναι πολυπληθείς, όπως οι Πολιτείες της Οκλαχόµας, του 
Κάνσας, του Τέξας, του Άρκανσο, του Κολοράντο, του Νέου Μεξικού, του Οχάιο 
και της Αλαµπάµα.  
Στο παρελθόν είναι ακριβώς τούτες οι περιοχές που δοκιµάσθηκαν από 
σεισµούς οφειλόµενους σε ανθρώπινες ενέργειες, αν και η έντασή τους δεν είχε 
ξεπεράσει τα 3 Ρίχτερ µε εξαίρεση τη δόνηση 5,1 βαθµών Ρίχτερ που 
σχετιζόταν µε την έγχυση υδάτων σε παραπλήσια περιοχή. 
Βάσει των στοιχείων της USGS, υπάρχουν περιοχές στις ΗΠΑ όπου ο κίνδυνος 
για τέτοιες ανθρωπογενείς δονήσεις έχει αυξηθεί κατά 10 βαθµούς στην 
ανάλογη κλίµακα, όπως για παράδειγµα η ζώνη Ντάλας-Φορτ Γουόρθ, όπου 
σύµφωνα µε τα µοντέλα της οµοσπονδιακής υπηρεσίας διαχείρισης εκτάκτων 
αναγκών (Federal Emergency Management Agency), ένας σεισµός µεγέθους 
5,6 Ρίχτερ στο Ντάλας θα µπορούσε να καταστρέψει έως και 80.000 κτίρια και 
να προκαλέσει ζηµιές 9,5 δισ. δολαρίων. 
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