
Μη αισθητός. 
Καταγράφεται μόνο 
από σεισμογράφους

Σεισμός ελάχιστα αισθητός. Από 
λίγους μεμονωμένους ανθρώπους 
που βρίσκονται στο εσωτερικό των 
σπιτιών , σε ησυχία.

Σεισμός ασθενής. Αισθητός από λίγους ανθρώπους στο εσωτερικό 
των σπιτιών, που αισθάνονται ένα ελαφρύ κυματισμό ή 

τρέμουλο. Ελαφριά ταλάντωση αναρτημένων 
αντικειμένων.

Σεισμός ολοκληρωτικά 
καταστροφικός. Σχεδόν όλα τα 
κτήρια καταστρέφονται.

Σεισμός σαρωτικός. Οι 
περισσότερες κατασκευές καλής 
ποιότητας καταστρέφονται.

Σεισμός πολύ καταστρεπτικός. 
Πολλές κατασκευές καλής 
ποιότητας καταστρέφονται.

Σεισμός καταστρεπτικός. Πολλές 
κατασκευές μέτριας ποιότητας 
καταρρέουν. Κατασκευές καλής 
ποιότητας παθαίνουν σημαντικές 
βλάβες στα δομικά τους στοιχεία.

Σεισμός με σημαντικές βλάβες. Γενικός 
πανικός. Μετακίνηση επίπλων και 
πτώση αντικειμένων. 

Ελαφρές ζημιές σε πολλά κτίρια 
καλής ποιότητας, κατάρρευση

αρκετών κτηρίων κακής ποιότητας. 
Πτώση καμινάδων, μνημείων. 

Σεισμός ευρέως αντιληπτός. Αισθητός από όλους στο 
εσωτερικό των κτηρίων και από λίγους στο εξωτερικό. 
Μετακίνηση θυρών και παραθύρων.

Σεισμός ισχυρός. Αισθητός από όλους στο 
εσωτερικό των κτηρίων και από πολλούς στο 
εξωτερικό. Ασταθή αντικείμενα πέφτουν. 

Γυάλινα αντικείμενα σπάνε. Ρολόγια με 
εκκρεμές μπορεί να σταματήσουν

Σεισμός με ελαφρές βλάβες. Πολλοί 
άνθρωποι φοβούνται και τρέχουν έξω. 
Μερικά αντικείμενα πέφτουν. Πολλά 
σπίτια εμφανίζουν ελαφρές βλάβες 
(λεπτές ρωγματώσεις και πτώση μικρών 
κομματιών σοβά).

Σεισμός με βλάβες. Μικρές βλάβες σε 
κτήρια καλής ποιότητας. Μέτριες 
βλάβες σε κανονικές κατασκευές. 
Σημαντικές βλάβες σε κτήρια κακής 
ποιότητας.

Κλίμακα μακροσεισμικής
έντασης Mercalli

Giuseppe Mercalli (1850 – 1914).
Στα τέλη του 19ου αιώνα, ο ιταλός Giuseppe Mercalli σχεδίασε μια 
12βάθμια κλίμακα έντασης, που συμβολίζεται με ρωμαϊκούς 
αριθμούς, προκειμένου να περιγραφούν οι επιπτώσεις από σεισμό. 
Ανάλογα με τις παρατηρήσεις που έγιναν σε διαφορετικές θέσεις, οι 
οποίες αντιστοιχούν σε διαφορετικές επιπτώσεις του σεισμού και 
άρα σε διαφορετικές τιμές έντασης, κατασκευάζονται χάρτες 
ισοσείστων (γραμμές που συνδέουν θέσεις ίσης έντασης), οι οποίες, 
συνήθως, περιβάλλουν το επίκεντρο. Γύρω από το επίκεντρο 
συνήθως εντοπίζεται η ζώνη μέγιστης έντασης.
Προκειμένου να εκτιμηθούν οι διαφορετικές τιμές έντασης, πρέπει να 
λάβουμε υπόψη τις συνέπειες του σεισμού στους ανθρώπους, τις 
κατασκευές και τα τοπία. Εάν οι τιμές είναι χαμηλές, σημαντικός 
παράγοντας που λαμβάνεται υπόψη είναι το πώς αισθάνθηκαν οι 
άνθρωποι το σεισμό (ανάλογα με τη θέση τους και τις 
δραστηριότητές τους: μέσα ή έξω από τα κτήρια, σε ησυχία ή σε 
κίνηση). Σε μεγαλύτερες τιμές έντασης, ο σημαντικότερος 
παράγοντας για την εκτίμηση είναι μόνο οι βλάβες σε κτήρια και 
κατασκευές (ανάλογα με την ποιότητα των κτηρίων), ενώ σε 
περιπτώσεις ιδιαίτερα μεγάλων τιμών έντασης, εκτός από τις 
επιπτώσεις στις κατασκευές μπορεί να εμφανιστούν σημαντικές 
αλλαγές και στο τοπίο (κατολισθήσεις).
Η ένταση ενός σεισμού εξαρτάται όχι μόνο από την επικεντρική
απόσταση και από το εστιακό βάθος του σεισμού, αλλά εξαρτάται και 
από τις ιδιότητες του εδάφους (ενίσχυση ή απομείωση της δόνησης). 
Ένα από τα σαφέστερα παραδείγματα της επίδρασης των εδαφικών 
συνθηκών αποτελεί ο σεισμός του Μεξικού το 1985, οπότε, λόγω των 
χαρακτηριστικών του υπεδάφους (λιμναίες αποθέσεις με μεγάλο 
πάχος, στις οποίες είναι θεμελιωμένη η πόλη του Μεξικού), οι ζημίες 
ήταν πολύ πιο σημαντικές απ’ ό, τι σε άλλες περιοχές κοντά στο 
επίκεντρο.
Η κλίμακα έντασης του Mercalli είναι, εννοιολογικά, πολύ 
διαφορετική από την κλίμακα μεγέθους του Richter. Ο Mercalli
εξέτασε τις συνέπειες ενός σεισμού, ενώ ο Ρίχτερ ήθελε να μάθει 
πόσο μεγάλος ήταν ο σεισμός. Ενώ Mercalli κινήθηκε προς τις 
περιοχές που επλήγησαν από το σεισμό ώστε να συλλέξει τις 
παρατηρήσεις των επιπτώσεων, να ποσοτικοποίησει τις βλάβες και 
να εκτιμήσει την ένταση, ο Ρίχτερ δεν θα μπορούσε να υπολογίσει τις 
βλάβες από το γραφείο με τη μέτρηση του πλάτους των 
σεισμογράφων. Σήμερα, και οι δύο μεθοδολογίες χρησιμοποιούνται 
μαζί ώστε οι επιστήμονες να έχουν όλες τις πληροφορίες για την 
εκτίμηση του πόσο σημαντικός είναι ένας σεισμός ως προς την 
ενέργεια που απελευθερώθηκε στην εστία και ως προς τις 
επιπτώσεις του στον άνθρωπο και στις κατασκευές,
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