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S u m m a r y. Haz ards result ing from the geo log i cal envi ron ment of the Carpathians, with par tic u lar empha sis on land slides, have been 
dis cussed because over 95% of all land slides in Poland occur in the Flysch Carpathians. In 2002, landsliding was offi cially included
in the list of events caus ing a nat u ral disas ter for the first time. Efforts of the Pol ish gov ern ment yield to pro pos als of changes in cer tain 
legal acts. Land sliding risk must be con sid ered in spa tial plan ning and man age ment. This is likely the best method of mit i gat ing the
related haz ards.
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15 mar ca ubieg³ego roku Sejm RP uchwa li³ „Usta wê o
klê sce ¿ywio³owej”(Dz. U. Nr. 62, poz. 558, z dnia 22 maja 
2002), któ ra po raz pierw szy zde fi nio wa³a pe³ny kata log
zagro¿eñ wywo³ywa nych przez wyst¹pie nie zja wisk o cha -
rak te rze kata stro fal nym. Zja wi ska wywo³uj¹ce stan klê ski
¿ywio³owej stwa rzaj¹ du¿e zagro¿e nia dla lud no œci
zamiesz kuj¹cej teren ich wyst¹pie nia, wywo³uj¹ bowiem
poten cjal ne sytu acje mog¹ce spowodowaæ stra ty prze kra -
czaj¹ce akcep to wal ny przez spo³ecze ñstwo poziom bez -
pie cze ñstwa. Okre œle nie zagro¿eñ, któ re mog¹ wyst¹piæ na 
danym tere nie jest pod sta wo wym zada niem umo ¿li -
wiaj¹cym przy go to wa nie dzia³añ zapo bie gaw czych i ogra -
ni czaj¹cych skut ki ich wyst¹pie nia. Wœród zja wisk o
cha rak te rze kata stro fal nym wyró¿ nia my:

� zagro¿e nia natu ral ne — zwi¹zane z dzia³aniem si³
przy ro dy;

�  zagro¿e nia cywi li za cyj ne — zwi¹zane z dzia³alno -
œci¹ cz³owie ka.

Do pierw szych, któ re s¹ przed mio tem niniej szej pra cy
zali cza my:

� gra do bi cia i go³ole dŸ,
� inten syw ne opa dy œnie gu, œnie ¿y ce,
� pla gi, np. gry zo ni i owa dów,
� powo dzie (roz to po we, opa do we, sztor mo we, zato ro -

we, itp..),
�  trzê sie nia zie mi,
� osu wi ska — któ re po raz pierw szy zosta³y zali czo ne

do klêsk ¿ywio³owych.
Trzy ostat nie bêd¹ tema tem niniej sze go arty ku³u,

mo¿na je bowiem zali czyæ do zja wisk zwi¹zanych ze œro -
do wi skiem geo lo gicz nym.

Zagro¿e nia zwi¹zane z powo dzia mi

Zagro¿e nia zwi¹zane z powo dzia mi na tere nie gór skim
pol skich Kar pat fli szo wych s¹ zwi¹zane z wystê po wa niem
kata stro fal nych opa dów atmos fe rycz nych, powo duj¹cych
nag³e pod nie sie nie pozio mu wód w kory tach rzek i
potoków oraz szyb kie ich ust¹pie nie. W odró¿ nie niu od
obsza rów nizin nych, gdzie fala powo dzio wa prze miesz cza
siê w kory tach rzek w bar dzo wol nym tem pie, w tere nach
gór skich powo dzie s¹ zja wi skiem na ogó³ krót ko trwa³ym,
lecz ze wzglê du na cha rak ter rze Ÿby (w¹skie doli ny rzek,
w¹skie listwy teras, du¿e spad ki koryt) jest to zja wi sko
nale¿¹ce do naj bar dziej niszcz¹cych infra struk tu rê budow -

lan¹ i gospo darcz¹ (Czer wiñ ski & ¯ura wek, 1999; Choj -
nac ki &  WoŸniak, 1999). 

Meto dy pro gno zo wa nia i prze wi dy wa nia zagro¿eñ
powo dzio wych s¹ zwi¹zane z mate ma tycz nym mode lo wa -
niem reago wa nia rze czy wi ste go sys te mu jakim jest zlew -
nia rzecz na na dzia³anie okre œlo ne go czyn ni ka
wywo³uj¹cego zaist nie nie nad zwy czaj du¿ych ilo œci wody
(Œnie szko i in., 2000). Taki mi czyn ni ka mi mog¹ byæ, np:
opa dy desz czu, gwa³tow ne top nie nie pokry wy œnie ¿nej,
wyst¹pie nie zato ru lodo we go na rze ce, czy te¿ sil ny wiatr
powo duj¹cy spiê trze nie wody w rze kach przy brze ¿nych.
Tak jak i przy pro gno zo wa niu mete oro lo gicz nym, tak i
pro gno zo wa nie wyst¹pie nia powo dzi jest bar dzo trud ne, a
wrêcz mo¿na powie dzieæ — nie mo ¿li we do wyko na nia.
Mate ma tycz nie mo¿emy okre œliæ zasiêg wyst¹pie nia
wyso kiej 100- letniej, 1000 -letniej, wody, lecz nie mo¿emy
okre œliæ miej sca i cza su jej wyst¹pie nia. Dobrym tego
przyk³adem jest powó dŸ jaka wyst¹pi³a w lip cu 2002 r.
dwu krot nie na obsza rze po³udnio wej czê œci Beski du
S¹dec kie go i przy czy ni³a siê do znisz cze nia Muszy ny,
Powro Ÿni ka i s¹sied nich miej sco wo œci (ryc. 1, 2).

Spo œród wszyst kich rodza jów klêsk ¿ywio³owych
wystê puj¹cych w Pol sce 40% wszyst kich strat powo duj¹
powo dzie. Nale¿¹ te¿ one do zja wisk naj bar dziej tra gicz -
nych, ponie wa¿ przy czy niaj¹ siê do œmier ci ludzi. Dla
przy po mnie nia, w cza sach histo rycz nych:

� 26 lip ca 1310 r. —  na Nysie K³odz kiej — zgi nê³o
2000 ludzi;

� 15 mar ca 1526 r. — powó dŸ  na ̄ u³awach — zgi nê³o 
5000 ludzi;

� 9 stycz nia 1572 r. — ule wa w Toru niu — zgi nê³o 300 
ludzi;

�  lipiec 1997 r.  — powó dŸ na Odrze i gór nej Wiœ le —
zgi nê³o ponad 55 ludzi.

Naj wiê k sze zagro¿e nie dla gospo dar ki ludz kiej w
przy pad ku powo dzi jest spo wo do wa ne zabu dow¹ naj ni¿ -
szych tara sów rzecz nych — zale wo we go i nadza le wo we -
go, a wiêc tere nów naj bar dziej zagro¿onych przy
wyst¹pie niu wyso kich sta nów wód w poto kach i rze kach
(Osta fi czuk, 2000). Aby ich unikn¹æ tere ny wystê po wa nia
naj ni¿ szych tara sów rzecz nych w miej sco wych pla nach
zago spo da ro wa nia prze strzen ne go nale ¿y wyklu czyæ spod
jakiej kol wiek dzia³alno œci inwe sty cyj nej.

Zagro¿e nia zwi¹zane z trzê sie nia mi zie mi 
i defor ma cja mi sej smicz ny mi

Wystê puj¹ jako zja wi ska natu ral ne i zwi¹zane s¹ z trzê -
sie nia mi zie mi na obsza rze pol skich Kar pat fli szo wych
oraz jako zja wi ska sztucz ne i s¹ zwi¹zane z eks plo ata cj¹
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surow ców mine ral nych g³ównie w obsza rze poza kar pac -
kim — Zag³êbia Gór no œl¹skie go i Dol ne go Œl¹ska.

Na obsza rze pol skich Kar pat fli szo wych, szcze gól nie
w Beski dzie Moraw sko-Œl¹skim i ̄ ywiec kim oraz w pasie
przy pie niñ skim nale ¿y liczyæ siê z mo¿li wo œci¹ wyst¹pie -
nia trzê sieñ zie mi o inten syw no œci I = 7,5 oraz magni tu dzie 
M = 4,5, bowiem takie trzê sie nia wystê po wa³y na tym
obsza rze w cza sach histo rycz nych (ryc. 3, tab. 1).

W miej sco wych pla nach zago spo da ro wa nia prze -
strzen ne go dla gmin le¿¹cych na wy¿ej wymienionych

obsza rach nale ¿y doko naæ zapi su o mo¿li wo œci wyst¹pie -
nia natu ral nych trzê sieñ zie mi, co powin no skut ko waæ przy 
wyda wa niu decy zji o warun kach zabu do wy i zago spo da ro -
wa nia tere nu.

Zagro¿e nia zwi¹zane z wyst¹pie niem osu wisk

W Pol sce osu wi ska wystê puj¹ na obsza rze pol skich
Kar pat fli szo wych, rza dziej w Sude tach pasie Wy¿yn i w
pasie wybrze ¿y. Na obsza rze 6% powierzch ni kra ju jak¹
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Ryc. 1. Sto¿ek sp³ywu gru zo we go powsta³y w wyni ku kata stro fal -
nych opa dów i powo dzi w lip cu 2002 r. w Muszy nie
Fig. 1. Debris flow cone for med in Muszy na due to cata strophic pre -
ci pi ta tion and flo od of July 2002 in Muszy na

Ryc. 3. Roz miesz cze nie trzê sieñ zie mi na tere nie pol skich Kar pat fli szo wych (wed³ug Kata lo gu Trzê sieñ zie mi w Pol sce 1000–1970, 
Paga czew ski, 1972, Hoj ny-Ko³oœ, 2002)
Fig. 3. Distri bu tion of ear thqu akes in the region of the Polish Fly sch Car pa thians (accor ding to Cata lo gue of Ear thqu akes in Poland
1000–1970, Paga czew ski, 1972 and Hoj ny-Ko³oœ, 2002)

Ryc. 2. Znisz cze nia powsta³e w obrê bie zbo czy doli ny Muszyn ki
(lipiec 2002)
Fig. 2. Dete rio ra tions for med on the val ley sides of the Muszyn ka
stre am (July 2002)



sta no wi¹ pol skie Kar pa ty — wystê pu je ponad 95%
wszyst kich osu wisk (ryc. 4). Jest to nie ba ga tel na licz ba
okre œla na na ok. 20 000 (R¹czkow ski, 2001). Je¿eli
weŸmie my pod uwa gê, ¿e powierzch nia Kar pat ma ok. 19
000 km2 — to wska Ÿnik osu wi sko wo œci wyno si 1 osu wi -
sko/1 km2. Osu wi ska nie wystê puj¹ w dnach dolin rzecz -
nych, czy te¿ kotlin œród gór skich. Po odjê ciu ich
powierzch ni od ca³kowi tej powierzch ni Kar pat wska Ÿnik
osu wi sko wo œci zaczy na przy bie raæ wiê k sze war to œci.
Licz¹c wska Ÿnik osu wi sko wo œci pro cen to wej (Bober,
1984) dla poszcze gól nych mniej szych jed no stek i poszcze -
gól nych zlew ni otrzy mu je my na nie któ rych obsza rach
Kar pat war to œci 30–40% powierzch ni zajê tych przez ró¿ -
ne go rodza ju osu wi ska (ryc. 5). Na pod sta wie wcze œniej -
szych prac (Ba¿y ñski & Kuhn, 1975; Micha lik, 1970;
Bober, 1984, 1994) przy jê to te¿, ¿e jed no osu wi sko wystê -
pu je œred nio na 5 km bie¿¹cych dro gi jezd nej i œred nio 10
km bie¿¹cych linii kole jo wej, a ponad 3000 osu wisk, ju¿ w
latach sze œæ dzie si¹tych ubieg³ego wie ku, zagra ¿a³o obiek -
tom budow la nym.

Osu wi ska sta no wi¹ bar dzo istot ny ele ment rze Ÿby w
gór skim obsza rze pol skich Kar pat. Ich roz wo jo wi sprzy ja
zarów no budo wa geo lo gicz na pod³o¿a, w sk³ad któ rej
wchodz¹ ska³y fli szo we nie kie dy z du¿ym udzia³em
warstw ³upko wych i ³upko wo-pia skow co wych, jak i du¿a
dyna mi ka rze Ÿby zwi¹zana z wystê puj¹cymi na tym obsza -
rze du¿y mi wyso ko œcia mi wzglêd ny mi i nachy le nia mi sto -
ków dolin rzek. Rów nie¿ wyso ka kom pe ten cja ero zyj na
rzek oraz sprzy jaj¹ce powsta wa niu osu wisk wyso kie okre -
so we opa dy desz czu (nie kie dy kata stro fal ne) oraz gospo -
dar cza dzia³alnoœæ cz³owie ka, czê sto nie prze my œla na,
powo duj¹ca dodat ko we zabu rza nie rów no wa gi sto ków.
Spoœród wszyst kich pro ce sów geo mor fo lo gicz nych, z
punk tu widze nia dzia³alno œci gospo dar czej cz³owie ka, osu -
wi ska sta no wi¹ naj bar dziej nega tyw ny, pro wadz¹cy do
wyra Ÿnie widocz nej wspó³cze œnie trans for ma cji rze Ÿby
Kar pat.

Kata stro fal ne opa dy desz czu, któ re wyst¹pi³y w  1997 r.
wyka za³y dobit nie, ¿e pañstwo nie by³o przy go to wa ne do
radze nia sobie w przy pad ku wyst¹pie nia eks tre mal nych
zagro¿eñ (m.in. Kor pus, 1998). Powsta³o wte dy wie le
nowych i odno wi³o siê wie le sta rych osu wisk. Zano to wa no 
ponad 500 przy pad ków zagro¿eñ obiek tów budow la nych
na obsza rze œrod ko wej czê œci pol skich Kar pat. £agod na
zima 1999/2000 i opa dy desz czu, któ re wyst¹pi³y w kwiet -
niu 2000 r. przy czy ni³y siê do odno wie nia osu wisk i
powsta nia nowych, w miej scach któ re dotych czas nie by³y
nimi objê te (Mro zek i in., 2000). Gwa³tow ne opa dy desz -
czu lip ca 2001 spra wi³y ¿e osu wi ska znów od¿y³y (Lacho -
wi ce — ryc. 6; Fal ko wa). Odno wie nie osu wisk nast¹pi³o
te¿ na wio snê 2002 r., w zwi¹zku z gwa³tow nym top nie -
niem œnie gu w mie si¹cu stycz niu. W lecie 2002 r. odno wie -
nie osu wisk by³o zwi¹zane z kata stro fal ny mi opa da mi
atmos fe rycz ny mi na obsza rze po³udnio wej czê œci Beski du
S¹dec kie go i Beski du Œred nie go (ryc. 7). To tyl ko kil ka
przyk³adów z ostat nich lat. Stra ty jakie powsta³y w
zwi¹zku z ich wyst¹pie niem s¹ liczo ne w mln z³otych. Iloœæ 
znisz czo nych zabu do wañ miesz kal nych jest liczo na w set -
ki (przyk³ad z roku 2001 — tyl ko osu wi sko w Lacho wi -
cach znisz czy³o 12 budyn ków miesz kal nych, a 38 dal szych  
jest po³o¿onych na nie od no wio nej, sta rej czê œci ist niej¹cego
osu wi ska na sto kach G. Pier cha³ówki (ryc. 8); stra ty eko -
no micz ne s¹ wyli czal ne, stra ty spo³ecz ne s¹ bar dzo trud ne
do osza co wa nia. Cho cia¿ osu wi ska nie powo duj¹ tak wiel -
kiej licz by przy pad ków œmier tel nych jak inne zja wi ska
kata stro fal ne, przy czy niaj¹ siê jed nak do wie lu tra ge dii
ludz kich, ciê ¿kich cho rób jak cho æby zawa³ów ser ca, sil -
nych stre sów, zwi¹zanych ze znisz cze niem dorob ku ¿ycia.
Osu wi ska s¹ powa ¿nym pro ble mem dla gospo dar ki. Z
punk tu widze nia gospo darcze go szcze gól nie zagro¿one s¹
szla ki komu ni ka cyj ne, linie wyso kie go napiê cia, gazo ci¹gi
i inne linie prze sy³owe. Wzrost aktyw no œci ruchów osu -
wiskowych w ostat nich latach, oka za³ siê szcze gól nie nie -
bez piecz ny dla osie dli i sku pisk ludz kich. Na przyk³ad, w
woje wódz twie ma³opol skim stra ty wyrz¹dzo ne przez osu -
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Ryc. 4. Mapa osu wisk pol skich Kar pat fli szo wych zesta wio na z mate ria³ów Pañstwo we go Insty tu tu Geo lo gicz ne go, stan aktu al no œci —
koniec roku 2000
Fig. 4. Map of landsli des in the Polish Fly sch Car pa thians, com pi led from the docu ments of the Polish Geo lo gi cal Insti tu te, upda ted for
the end of 2000



wi ska w latach 2000–2001 wynios³y ponad 173 mln z³, w
tym 86 mln z³ w infra struk tu rze dro go wej i mosto wej.

Znacz ne stra ty zano to wa no w mie niu pry wat nym. Dla
1671 rodzin wynios³y one 46 mln z³. W latach 2000–2001
³¹czna wyso koœæ strat w woje wódz twach ma³opol skim i
pod kar pac kim, prze kro czy³a 196 mln z³ (wia do mo œci ze
stro ny inter ne to wej rz¹du RP).

Osu wi ska powo duj¹ znisz cze nia funk cjo nal ne i struk -
tu ral ne — degra da cjê tere nu i wszyst kich posa do wio nych
na nim struk tur (budyn ki miesz kal ne, sieæ dro go wa, kana -
li za cyj na, linie tele ko mu ni ka cyj ne, elek trycz ne, upra wy,
lasy) — powo duj¹ zatem utrud nie nia w nale ¿y tym funk -
cjo no wa niu dane go obsza ru — s¹ zja wi skiem bar dzo
uci¹¿li wym dla ludzi, ich wiel koœæ zale ¿y od pozio mu
znisz czeñ mate rial nych, licz by ofiar i funk cji wtór nych
wyni kaj¹cych z dzia³ania ca³ej infra struk tu ry oraz zdol noœci 
spo³ecze ñstwa objê te go kata strof¹ do przy wró ce nia swej
aktyw no œci — lud noœæ tere nu znisz czo ne go liczy na
pomoc z zewn¹trz. Szcze gól nie wa¿nym aspek tem jest

œwia do moœæ zagro¿e nia — przy zwy cza je nie do
¿ycia z zagro¿e niem — living with natu ral
hazard — jak w kra jach UE. Aspekt ten jest
wa¿ny ze wzglê du na „swo ist¹ amne zjê” wystê -
puj¹c¹ w naszym spo³ecze ñstwie, któ ra nie
pozwa la pamiê taæ tego, co spo tka³o nas w
przesz³oœci, a wia do mo œci o osu wa niu siê sto -
ków gór skich s¹ bar dzo szyb ko wyma zy wa ne z
pamiê ci.

Trze ba pod kre œliæ, ¿e osu wi ska nale¿¹ do
naj bar dziej natu ral nych zja wisk przy rod ni -
czych w obsza rach górskich. Zna ne s¹ i opi sy wa -
ne co naj mniej od pocz¹tku XX w. Na obsza rze
pol skich Kar pat fli szo wych do g³ównych czyn -
ni ków sprzy jaj¹cych ich wyst¹pie niu nale¿¹:
rze Ÿba i budo wa geo lo gicz na obsza ru (tzw.
czyn ni ki bier ne), kata stro fal ne opa dy desz czu,
trzê sie nia zie mi, niew³aœci wa inge ren cja
cz³owie ka w œro do wi sko (tzw. czyn ni ki aktyw -
ne). Ze wzglê du na to, g³ówny mi przy czy na mi
spraw czy mi ruchów mas zie mi jako zja wisk
kata stro fal nych s¹ warun ki mete oro lo gicz -
no-hy dro lo gicz ne zwi¹zane z gwa³tow ny mi,
czê sto kata stro fal ny mi, jak w przy pad ku lat
1997–2002, opa da mi desz czu. Mniej sze i lokal -
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Ryc. 6. Osu wi sko na sto kach G. Pier cha³ówki w Lacho wi cach — widok na
niszê i jêzor osu wi ska. Osu wi sko spo wo do wa³o znisz cze nie 12 zabu do wañ
miesz kal nych (zob. ryc. 8). Na sto ku obok 38 dal szych budyn ków po³o¿onych
jest w stre fie du¿e go zagro¿e nia
Fig. 6. Landsli de on the slo pes of Pier cha³ówka Mt. in Lacho wi ce — view
towards the scarp and ton gue of the landsli de. The landsli de destroy ed 12 hou -
ses (see fig. 8). On the slo pe asi de 38 hou seholds are loca ted in the zone of a
high hazard

Ryc. 7. Nisza osu wi ska pod ci naj¹cego fun da men ty zabu do wañ
miesz kal nych w Muszy nie na zbo czach opa daj¹cych w stro nê
doli ny Popra du (lipiec 2002)
Fig. 7. Landsli de scarp under cut ting the foun da tions of hou ses in
Muszy na, on the slo pes inc li n ed toward the Poprad river val ley

Ryc. 5. Arkusz Szcze gó³owej mapy geo lo gicz nej Pol ski w ska li
1 : 50 000, GORLICE (1037), opra co wa ny przez R. Kop ciow skie -
go i in., mate ria³y odda ne do dru ku, kolo rem czer wo nym zazna -
czo no roz miesz cze nie osu wisk na obsza rze arku sza. Osu wi ska
„Kawio ry”, „Zapa dle” i „Huci ska” s¹ mie rzo ne w ramach moni to -
rin gu osu wisk kar pac kich
Fig. 5. Gor li ce She et (1037) of the Deta iled Geo lo gi cal Map of
Poland sca le 1: 50 000, ela bo ra ted by R. Kop ciow ski et al., mate -
rials sub mit ted for prin ting; distri bu tion of landsli des in the she et
— mar ked in red; Landsli des “Kawio ry“, “Zapa dle” and “Huci -
ska” are moni to red under the fra me work of the Car pa thian landsli -
de moni to ring



ne zazwy czaj zna cze nie maj¹ trzê sie nia zie mi (nie któ re
osu wi ska w Beski dzie ¯ywiec kim i w Pie ni nach, powsta³e
w XVIII i XIX w.) oraz niew³aœci wa gospo dar ka prze ja -
wiaj¹ca siê m.in. w zabu do wie sto ków osu wi sko wych, pro -
wa dze niu linii komu ni ka cyj nych przez osu wi ska. 

Pol ska le¿y w stre fie kli ma tu umiar ko wa ne go — kli -
ma tu prze jœ cio we go od mor skie go do kon ty nen tal ne go, a
zmien noœæ kli ma tu (zaist nie nie wil got niej szej fazy opa -
dów w lecie w ostat nich latach — Cebu lak i in., 2001) jaka
wyst¹pi³a w koñcu XX i na pocz¹tku XXI w. wyda je siê byæ
tutaj spraw¹ naj bar dziej nor maln¹ w porów na niu do œred -
nich wie lo let nich, gdy¿ np. lata dzie wiê æ dzie si¹te ubieg³ego
stu le cia cecho wa³y siê znacz ny mi nie do bo ra mi opa dów. 

Gwa³tow ne, ale krót ko trwa³e ule wy i desz cze nawal ne
pocho dze nia burzo we go odzna czaj¹ siê du¿¹ loso wo œci¹
wystê po wa nia zarów no w cza sie, jak i w prze strze ni zda -
rzaj¹ siê one na obsza rze ca³ych Kar pat. Do naj gro Ÿniej -
szych zja wisk eks tre mal nych nale¿¹ wyso kie let nie
(nazy wa ne „swê to ja ñski mi” gdy¿ naj czê œciej wystê puj¹ w
okre sie czerw ca i lip ca), kil ku- (kil ku dzie siê cio dnio we)
opa dy roz lew ne, obej muj¹ce du¿e powierzch nie, nie raz
nie mal wszyst kich kar pac kich dop³ywów Wis³y (lipiec
1903, lipiec 1934, lipiec 1970 i lipiec 1997). 

Pro gno zo wa nie zagro¿eñ ze stro ny œro do wi ska przy -
rod ni cze go wywo³ywa nych przez opa dy atmos fe rycz ne, a
co za tym idzie, i przez osu wi ska nie jest ³atwe, a mo¿na
wrêcz powie dzieæ, ¿e na dzi siej szym eta pie roz po zna nia
jest szcze gól nie trud ne. Istotn¹ cech¹ zda rzeñ eks tre mal -
nych (kata stro fal nych) jest fakt, ¿e wystê puj¹ one nie re gu -
lar nie, raz na kil ka, kil ka na œcie, kil ka dzie si¹t lub nawet
kil ka set lat (m.in. Wara kom ski, 1998). Poja wiaj¹ siê zwy kle
loso wo (a wiêc s¹ w œcis³ym sen sie nie prze wi dy wal ne —
nie pro gno zo wal ne). Ter mi nem prze wi dy wal noœæ (pro gno -
zo wal noœæ), przy wystê po wa niu zja wisk kata stro fal nych,
mo¿na okre œliæ jedy nie sta ty stycz ne praw do po do bie ñstwo
ich wyst¹pie nia, nie zaœ dok³adne okreœle nie jego miej sca,
cza su i natê ¿e nia — któ re s¹ naj wa¿nie j sze, ze wzglê dów
eko no micz nych i spo³ecz nych. 

Miej sca mi naj bar dziej nara ¿ony mi na wyso kie opa dy
dzien ne (o praw do po do bie ñstwie prze kro cze nia p = 1%,
czy li o okre sie powta rzal no œci T raz na 100 lat) s¹ pó³noc ne 

sto ki Tatr oraz Beskid Œl¹ski i ̄ ywiec ki, a tak¿e Gor ce oraz 
Beskid Wyspo wy i Œred ni, gdzie raz w stu le ciu mo¿na
ocze ki waæ poja wie nia siê opa du dobo we go prze kra -
czaj¹cego 150 mm. W Tatrach i w Beski dzie Œl¹skim opa -
dy o tym praw do po do bie ñstwie mog¹ osi¹gaæ nawet 200
mm i wiê cej. Dla prak ty ki pro gno stycz nej wa¿na jest zna -
jo moœæ, oprócz wcze œniej przed sta wio nych war to œci eks -
tre mal nych, tak¿e mak si mów dobo wych opa dów z jaki mi
musi my liczyæ siê nie mal zaw sze. Naj lepsz¹ cha rak te ry -
styk¹ dla tego celu s¹ mak sy mal ne opa dy dobo we, o praw -
do po do bie ñstwie wyst¹pie nia p = 50%, czy li takie, któ rych 
prze kro cze nia nale ¿y ocze ki waæ co dru gi rok. W Kra ko wie 
opad taki wyno si 40 mm. W Beski dzie Œl¹skim prze kra cza
on 70, a w Tatrach nawet 80 mm (Cebu lak i in., 2000;
Cebu lak i in., 2001).

W obsza rach gór skich, naj bar dziej nara ¿onych na
powsta nie osu wisk i zja wisk im podob nych (sp³ywy gru zo -
we i gru zo wo-b³otne, obe rwa nia, spe³zywa nia, itp.), wa¿na 
jest nie tyl ko iloœæ (suma) opa dów w danym okre sie, ale te¿ 
ich cha rak ter i roz³o¿e nie w cza sie. Pra ce Sta cji Badaw czej
IGi PZ PAN w Szym bar ku, zaj muj¹cej siê bada nia mi osu -
wisk od ponad 30 lat dowiod³y, ¿e g³êbo kie, skal no-zwie -
trze li no we osu wi ska na obsza rze wystê po wa nia
³upko we go i ³upko wo-pia skow co we go fli szu powstaj¹ w
warun kach pe³nej satu ra cji, kie dy reten cja chwi lo wa jest
wy¿ sza ani¿ eli odpro wa dza nie wody przez sp³yw
powierzch nio wy, œród po kry wo wy i ewa po tran spi ra cjê.
Warun ki takie wystê puj¹ pod czas 20–45 dnio we go okre su
opa do we go o sumie opa dów 250–300 mm i œred nim natê -
¿e niu opa dów nie prze kra czaj¹cym 0,025 mm/min. Przy
opa dach o podob nej wiel ko œci i podob nym cza sie trwa nia,
lecz wiê k szej inten syw no œci, nie pe³nej satu ra cji, wystê -
puj¹ zwy kle p³ytkie ruchy osu wi sko we, obej muj¹ce zwy -
kle pokry wê zwie trze li now¹, a przy tym s¹ odna wia ne
osu wi ska okre so wo aktyw ne. W warun kach wystê po wa nia 
w pod³o¿u osu wisk utwo rów fli szu pia skow co we go, osu -
wi ska wystê puj¹ przy opa dach 20–40 dnio wych i ich sumie 
ok. 400–550 mm, ale w przy pad ku wyst¹pie nia opa du o
wyso ko œci ok. 250 mm w ostat niej trwaj¹cej zwy kle 5–6
dni fazie opa do wej (Gil, 1997). 

Oddzia³ Kar pac ki Pañstwo we go Insty tu tu Geo lo gicz -
ne go pro wa dzi reje stra cjê zja wisk osu wi sko wych od koñca 
lat sze œæ dzie si¹tych, kie dy to na zle ce nie KER M-u prze -
pro wa dzo no reje stra cjê osu wisk wzd³u¿ szla ków komu ni -
ka cyj nych i w obsza rach zwar tej zabu do wy miesz kal nej
(Popra wa, 1976). Reje stra cja ta jest kon ty nu owa na w
ramach prac nad Szcze gó³ow¹ map¹ geo lo giczn¹ Pol ski, w
ska li 1 : 50 000 (ryc. 3), prac pro jek to wych kar pac kich
zbior ni ków wod nych, czy te¿ jak to odby wa siê ostat nio w
ramach prac zle co nych — przez Mini ster stwo Œrodo wi ska
po kata stro fie 1997 r. W ramach prac finan so wa nych przez
NFOŒiGW (pro jekt  Reje stra cja...2000) przyst¹pio no do
regu lar ne go moni to rin gu wybra nych osu wisk na sto kach
kar pac kich. W  2000 r. wraz z Biu rem ds. Usu wa nia Skut ków
Powo dzi Pre ze sa Rady Mini strów, w Kra ko wie w sali
wyk³ado wej Oddzia³u Kar pac kie go PIG zosta³a zor ga ni zo -
wa na kon fe ren cja: Pro gno zo wa nie i prze ciw dzia³anie skut -
kom ruchów osu wi sko wych (Popra wa i in., 2000), maj¹ca
na celu zapo zna nie admi ni stra cji tere no wej z pro ble ma tyk¹ 
osu wisk, ich zna cze niem dla roz wo ju infra struk tu ry, a
przede wszyst kim koniecz no œci¹ zwra ca nia uwa gi na pro -
blem ich uwzglêd nia nia w miej sco wych pla nach zago spo -
da ro wa nia prze strzen ne go. 

Sys tem aty czna rejes tracja nowop owsta³ych i odnaw -
iaj¹cych siê osuw isk na obszar ze pol skich Kar pat oraz
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Ryc. 8. Budy nek miesz kal ny znisz czo ny przez osu wi sko w Lacho -
wi cach. Budy nek ten zje cha³ wraz z kolu wia mi osu wi sko wy mi
oko³o 20 m w dó³ sto ku
Fig. 8. The hou se destroy ed by the landsli de in Lacho wi ce. This
hou se slid toget her with the landsli de col lu vium 20 m dow ns lo pe



690

Przegl¹d Geologiczny, vol. 51, nr 8, 2003

Nr na

mapie*

Site No

(map)

Data 

wyst¹pienia

Date

Magnituda

Intensywnoœæ

Perceived intensity (I)

and Magnitude (M)

Miejsce wyst¹pienia i odczuwania

Site of occurrence or recorded impact

Uwagi

Remarks

5 1016
Wymieniony Kraków

Cracow mentioned

13 31.10.1259
W Krakowie, na Œl¹sku i Morawach

In Cracow, Silesia and Morawia

Burz¹ce

Ruining

14 08.08.1303 W pobli¿u Krakowa  near Cracow

A 09.08.1662
~8

~6

Tatry Wysokie — odczute w Podoliñcu, Kie¿marku, Smokowcu i Lewoczy

In High Tatra Mts.  —  feel  in Podoliniec, Kie¿mark, Smokovec, Lewoèa

44 01.05.1715
Silne wstrz¹sy na Œl¹sku Cieszyñskim

Heavy shocks in Cieszyn Silesia

Trwa³o 36 godzin

Lasted for 36 hours

46 11.03.1717
W Tatrach Wysokich

in High Tatra

55 22.08.1785
I = 6,5

M = 5,8

W rejonie Babiej Góry, Beskidzie Œl¹skim, odczute od Miechowa po Wodzis³aw

Œl¹ski i Frydek Mistek

Near Babia Góra, Silesian Beskidy Mts feel Miechowa up to Wodzis³aw Œl¹ski and 

Frydek Mistek

Bez wiêkszych szkód

No major damages

59 26.02.1786 I = 3,0–3,5 b.d.
W Beskidach Morawsko-Œl¹skich, odczute na obszarze Austrii, Czech i Polski

In Beskidy Morawsko-Œl¹skie feel in Austria, Bohemia and Poland

3 wstrz¹sy poprzedzaj¹ce i 2

nastêpcze

3 and 2 after shocks

61 27.02.1786 I = 7,5   M = 5,8 j.w.  as above

63 03.10.1786 I = 3,0 – 3,5 b.d. Na Œl¹sku  Silesia region

64 03.12.1786
I = 7,5

M = 5,8

Trzêsienie ziemi odczute od Lwowa po G³ogów i od Kalisza po Koszyce.

Epicentrum w rejonie Kêty–Myœlenice

Earthquake feel from Lvov up to G³ogów and from Kalisz up to Koszyce.

 Epicenter near Kêty–Myœlenice

Pagaczewski (1972)

73 07.02.1817 I = 4,0
W Pieninach w okolicy Czerwonego Klasztoru

In Pieniny Mts., near Czerwony Klasztor  

80 25.04.1840 I = 7,0
W Pieninach w okolicy Spiskiej Starej Wsi

In Pieniny Mts, near Spiska Stara Wieœ

Hojny-Ko³oœ podaje I > 6, M > 4

Hojny-Ko³oœ reports I > 6, M > 4

82 08.03.1842 W Krakowie In Cracow

83 25.01.1855 I < 4,0 Wstrz¹sy w Cieszynie i Bielsku Tremors in Cieszyn and Bielsko

88 26.12.1872 I < 4,0 Wstrz¹sy w Bielsku Tremors in Bielsko

89 12.07.1876 I < 4,0
Wstrz¹sy w Cieszynie i na Œl¹sku

 Tremors in Cieszyn and Silesia

97 21.10.1901
I ~ 7,0

M = 4,5

Trzêsienie w rejonie Pienin (Spiska Stara Wieœ) odczute na Spiszu, w Kroœcienku,

Szczawnicy i Sromowcach

Earthquake in Pieniny Mts area (Spiska Stara Wieœ)

Zanotowane przez sejsmograf

we Lwowie

Recorded seismogrphically in Lvov

102 06.05.1909 I = 3,0–4,0 W rejonie Krynicy Near Krynica

109 23.03.1935 I = 5,0–6,0 W rejonie Czarnego Dunajca Near Czarny Dunajec

111 17.03.1966 I = 4,0 W Dzianiszu ko³o Zakopanego In Dzianisz near Zakopane

B 29.04.1992
I = 6,0

M = 4,2

Na pograniczu Beskidów S¹deckiego i Niskiego, epicentrum —

Krynica–Wysowa–Florynka

Et  the  boundary  beetween  S¹cz and Low Beskiy Mts, 

epicenter Krynica–Wysowa–Florynka

Seria wstrz¹sów 28.04-06.07.1992 ,

10 o wielkoœci 2,2< M <4,6

Series of shocks 28.04-06.07.1992 , 

10 with 2,2< M <4,

C 01.03.1993
I = 6,5

M = 4,6

W rejonie Beskidu Niskiego i S¹deckiego, epicentrum — Wysowa–Izby–Florynka

Near S¹cz and Low Beskiy Mts, epicenter Wysowa–Izby–Florynka

Seria wstrz¹sów 01–03.03. 1993;

4 o wielkoœci 2,2 < M < 4,6

Series of shocks 1–03.03. 1993;

4 with 2,2 < M < 4,6

D 11.09.1995
I = 5,2

M = 3,7

Trzêsienie Domañskiego Wierchu

Domañski Wierch earthquake

17 wstrz¹sów nastêpczych

17 aftershocks

E 13.10.1995
I = 5,2

M = 3,7

Trzêsienie w Dolinie Bia³ki, epicentrum — Czarna Góra– Leœnica/Groñ

Earthquake in Bia³ka River Valley, epicenter  —  Czarna Góra– Leœnica/Groñ

Niewielkie uszkodzenia

budynków 

Minor damages of of buildings 

Tabela 1. Charakterystyka karpackich trzêsieñ ziemi

Tab. 1 Characteristics of Carpathian earthguake

*Numery zgodne z Katalogiem trzêsieñ ziemi — Pagaczewskiego (1972), literami oznaczono trzêsienia ziemi cytowane za M. Hojny-Ko³oœ, 2002);*numbers after Catalogue ..S.

Pagaczewski (1972), earthquakes cited after M. Hojny-Ko³oœ (2002) are signed by letters



monit ori ng, poleg aj¹cy na za³o¿eniu na obszar ze
aktywnych wspó³czeœnie osuw isk sie ci obserw acy jnej
domier zanej za pomoc¹ dok³adnej apar atu ry GPS, pomiar -
ach g³êbokoœ ci po³o¿enia zwier ciad³a wód grun tow ych na
wybran ych osuw isk ach, kar tog rafi cznym odwzor owa niu
zmian w ich obrêbie — jest pro wad zona od dwó ch lat.
Pomiary monit ori ngowe odbyw aj¹ siê ze œredni¹ czêst -
otliwoœci¹ 2 razy do roku (wio sna, jes ieñ), natom iast w
przy padku wyst¹pie nia gwa³tow nych opa dów desz czu —
po opad ach. Dane z obserw acji teren owy ch i pomia rów
monit ori ngow ych s¹ gro mad zone w for mie Bazy Danych
Osuw isk uzupe³nia nej na bie¿¹co w trak cie roz szer zania
bad añ na kolejne obszary górskie pol skich Kar pat. Docel -
owo, na bazie zak³adan ej sie ci monit ori ngow ej, w miarê
posiad any ch œrodków finans owy ch, pra gniemy uru chomiæ
zin teg rowa ny sys tem powiad ami ania w³adz admin ist racyj -
nych o mog¹cych wyst¹piæ zagro ¿en iach. 

Innym bar dzo istotn ym zadan iem jest oprac owa nie
map osuwi sko woœ ci, map zagro ¿eñ zja wis kami geo dyn -
ami cznymi (map zag ro¿ eñ i map ryzyka), które powinny
stanow iæ podsta wê miej scow ych plan ów zagos poda row -
ania prze strzenn ego posz czególn ych gmin kar pack ich. Jest 
to m.in. g³ówn ym celem prac pro wad zony ch w latach
2001–2004 w ramach pro jektu ALARM — Assess eme nt of 
Landsli de Risk and Mitig ati on in Mount ain Areas (Ocena
zagr o¿eñ osuw isk owych i prze ciwd zia³anie ich skut kom w
obszar ach górski ch) w ramach 5. Ramow ego Pro gramu
Unii Europ ejsk iej, realiz owa nym wspóln ie z badac zami
w³oskimi, hiszp añskimi, por tug alsk imi, fran cus kimi i
holend ersk imi. Pierw szym zadan iem w tym pro jekc ie jest
zapoz nanie siê z pra wod awst wem w kra jach Unii Europ -
ejskiej i kra jach sto war zysz onych w zakres ie osuw isk i
zagr o¿eñ powstaj¹cych w ich wyniku, warun ków ubezp ieczeñ
od ryzyka oraz rekomp ensat za znisz czen ia. Dostos owa nie
naszego pra wa do pra wa Unii Europ ejsk iej wymaga zmian
ist niej¹cych ju¿ prz episów.

Wia do mo œci o pra cach rz¹du RP

W lip cu br. Rada Mini strów zaak cep to wa³a infor ma cjê
o potrze bie roz wi¹zañ orga ni za cyj no-praw nych i finan so -
wych dla prze ciw dzia³ania i ogra ni cze nia zagro¿eñ wyni -
kaj¹cych z ruchów maso wych zie mi. Zapo bie ga nie i
prze ciw dzia³anie skut kom osu wisk jest bar dziej racjo nal -
ne, ni¿ sto so wa nie pó³œrod ków w posta ci, np. remon tu dro -
gi, remon tu zabu do wañ miesz kal nych po³o¿onych na
obsza rze czyn ne go obec nie osu wi ska. Na zle ce nie Mini stra 
Œrodo wi ska Oddzia³ Kar pac ki PIG reali zu je pra ce nad
wyzna cza niem miejsc zagro¿onych rucha mi osu wi sko wy -
mi zie mi oraz stwo rze niem reje stru tych zja wisk w for mie
Bazy Danych Osu wisk dla tere nu pol skich Kar pat fli szo -
wych. W lecie 2002 r. pod jê to pra ce nad reje stra cj¹ i
inwen ta ry za cj¹ natu ral nych zagro¿eñ geo lo gicz nych, ze
szcze gól nym uwzglêd nie niem osu wisk i innych zja wisk
geo dy na micz nych na tere nie Pol ski (pra ce te koor dy nu je
Aka de mia Gór ni czo-Hut ni cza w Kra ko wie). Wyni ki tych
prac powin ny dostar czyæ w³adzom samorz¹dowym infor ma -
cji, dotycz¹cych rejo nów dotkniê tych tymi pro ble ma mi, a
w³adze te powin ny je uwzglêd niaæ, przy kon stru owa niu
miej sco wych pla nów zago spo da ro wa nia prze strzen ne go
dla poszcze gól nych jed no stek tery to rial nych. 

Rów no le gle z tymi pra ca mi koniecz ne jest pil ne pod jê cie
dzia³añ legi sla cyj nych (o któ rych by³a mowa w cza sie kon -
fe ren cji we wrze œniu 2000 r. — Komu ni kat kon fe ren cji,
2000), któ re pozwo li³yby wpro wa dziæ roz wi¹zania zapo -
bie gaj¹ce i prze ciw dzia³aj¹ce skut kom tych zja wisk. Na
posie dze niu w lip cu b.r. Rada Mini strów zobo wi¹za³a:

� Mini stra Infra struk tu ry do przy go to wa nia pro po -
zy cji zmia ny prze pi sów o pla no wa niu i zago spo da ro wa niu
prze strzen nym oraz prze pi sów usta wy Pra wo budow la ne,
uwzglêd niaj¹cych potrze by zwi¹zane z prze ciw dzia³aniem 
i zapo bie ga niem skut kom ruchów osu wi sko wych zie mi; 

� Mini stra Œrodo wi ska do przy go to wa nia pro po zy cji 
zmia ny prze pi sów usta wy Pra wo ochro ny œro do wi ska oraz
usta wy o ochro nie grun tów rol nych i leœnych uwzglêd -
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Ryc. 9. G³ówne rejo ny wystê po wa nia osu wisk w latach 1997–2002 na obsza rze pol skich Kar pat fli szo wych (czê œcio wo za Racz kow ski
& Mro zek, 2002)
Fig. 9. Major regions of landsli ding during 1997–2002 in the region of the Polish Fly sch Car pa thians (par t ly after R¹czkow ski & Mro -
zek, 2002)



niaj¹cych potrze by zwi¹zane z prze ciw dzia³aniem i zapo -
bie ga niem skut kom ruchów osu wi sko wych zie mi;

� Mini stra Finan sów do pod jê cia roz mów z Euro pej -
skim Ban kiem Inwe sty cyj nym, w celu pozy ska nia œrod -
ków kre dy to wych w wyso ko œci 50 mln Euro na
finan so wa nie i dofi nan so wa nie dzia³añ maj¹cych na celu
prze ciw dzia³anie ruchom osu wi sko wym zie mi oraz usu -
wa nie ich skut ków; 

� Sze fa Kan ce la rii Pre ze sa Rady Mini strów do
koor dy no wa nia dzia³añ w zakre sie usu wa nia skut ków osu -
wisk (Komu ni kat po Radzie Mini strów z dnia 06.08.2002
— wia do mo œci ze stro ny inter ne to wej Rz¹du RP).

Pra ce te zaowo co wa³y ju¿ m.in. w pro jek cie z dn. 12
listo pa da 2002 r. „Usta wy o zmia nie usta wy — Pra wo
ochro ny œro do wi ska” oraz o zmia nie „Usta wy o ochro nie
grun tów rol nych i leœnych” gdzie, np.: 

W art. 3 po pkt 32 doda je siê pkt 32a w brzmie niu:
„32a. Rucha mi maso wy mi zie mi — rozu mie siê przez

to, powstaj¹ce natu ral nie lub na sku tek dzia³alno œci
cz³owie ka osu wa nie, spe³zywa nie lub obry wa nie
powierzch nio wych par tii ska³, zwie trze li ny i gle by,”

w art. 72, ust. 3 otrzy ma brzmie nie:
„3. W stu dium uwa run ko wañ i kie run ków zago spo da -

ro wa nia prze strzen ne go gmin oraz w miej sco wych pla nach 
zago spo da ro wa nia prze strzen ne go okre œla siê tak¿e kie ru -
nek zago spo da ro wa nia obsza rów zde gra do wa nych w
wyni ku dzia³alno œci cz³owie ka, klêsk ¿ywio³owych oraz
ruchów maso wych zie mi.”  

Wnio ski

Ze wzglê du na po³o¿e nie geo gra ficz ne obszar  pol skich 
Kar pat fli szo wych nale ¿y do naj bar dziej zagro¿onych
przez zja wi ska geo dy na micz ne w Pol sce — roz wój
ruchów maso wych mo¿e wyst¹piæ gwa³tow nie i obj¹æ
znacz ne obsza ry sto ków — doty czy to zarów no ist -
niej¹cych ju¿ od daw na, sta rych osu wisk, któ re mog¹ siê
odna wiaæ, ale tak¿e rucha mi maso wy mi mog¹ zostaæ objê te
sto ki, na któ rych dotych czas one nie wystê po wa³y (ryc. 9).

Rzecz¹ szcze gól nie wa¿n¹ jest opra co wa nie, z
w³aœciw¹ dok³adno œci¹ roz po zna nia — 1 : 5000 (1 : 10 000)
map zagro¿eñ osu wi ska mi, na któ rej by³yby przed sta wio ne 
zarów no ist niej¹ce — sta re, jak i sta re — odno wio ne,
nowo pow sta³e oraz obsza ry szcze gól nie pre dys po no wa ne
do powsta wa nia osu wisk. Pozwo li³oby to na wyeli mi no -
wa nie tere nów ca³kowi cie nie przy dat nych do zabu do wy
(któ re naj ko rzyst niej by³oby zale siæ) oraz tere nów
zagro¿onych, na któ rych musz¹ byæ spe³nio ne odpo wied -
nie warun ki zabu do wy. Na mapach powin ny byæ te¿
wydzie lo ne tere ny podat ne do zala nia w cza sie powo dzi.
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