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1.  WSTĘP

1. 1.  ZARYS PROBLEMU

Największą siłę sprawczą w przekształcaniu rzeźby obszarów górskich mają zdarzenia 
ekstremalne. W czasie zdarzeń ekstremalnych następuje przekroczenie wartości pro
gowych wystąpienia różnych procesów o dużej zdolności morfotwórczej. Prowadzi to 
do zaburzenia równowagi naturalnych systemów, np. stokowego czy korytowego 
(Thomes, Brunsden 1978). Do tego typu zdarzeń zaliczyć można m. in. krótkotrwałe 
opady o dużym natężeniu, wysokie opady rozlewne czy gwałtowne roztopy. Częstość 
występowania zdarzeń ekstremalnych jest zazwyczaj niewielka. Występują jednak 
serie zdarzeń (clustering events), następujące po sobie w krótkich odstępach czasu - 
dni, miesięcy czy kilku lat (Starkel, Sarkar 2002). Jeśli czas pomiędzy kolejnymi zda
rzeniami jest krótki, system nie odzyskuje równowagi i nie powraca do stanu sprzed 
zdarzenia. Następujące po sobie zdarzenia ekstremalne przyczyniają się do ustalenia 
nowego stanu równowagi systemu naturalnego (rye. 1). Przedstawiony schemat ewolu
cji systemu geomorfologicznego jest hipotezą opisującą funkcjonowanie systemu, 
którego rozwój następuje pod wpływem zdarzeń powodujących zmianę rodzaju bądź 
natężenia procesu. Występują tu trzy charakterystyczne elementy równowagi dyna
micznej: stan równowagi stanu stałego, zdarzenie ekstremalne zakłócające stan rów
nowagi stanu stałego oraz okres relaksacji, który w założeniu prowadzi do osiągnięcia 
nowej równowagi stanu stałego (Selby 1974 vide Selby 1985). Relaksację należy roz
patrywać w funkcji czasu - im dłużej trwa, tym większe prawdopodobieństwo osią
gnięcia stanu nowej równowagi systemu. Jednocześnie jednak zwiększa się możliwość 
wystąpienia kolejnego zdarzenia ekstremalnego. 

Skala przekształceń systemu stokowego czy korytowego w wyniku zajścia zdarze
nia ekstremalnego jest najczęściej znaczna. W przypadku systemów stokowych reakcja 
jest zwykle opóźniona, zaburzeniu zaś ulegają najczęściej nieliczne fragmenty stoków. 
Natomiast systemy korytowe stale dostosowują się do przepływów ekstremalnych 
(Starkel 1996). Według L. Starkla (1996), „częste przekraczanie wartości progowych 
prowadzi do zmiany kierunku ewolucji form”. 

Znaczne przekształcenie stoków i dolin w wyniku serii katastrofalnych zdarzeń 
wywołanych przez wzmożone opady i gwałtowne roztopy miało miejsce w różnych 
częściach Karpat w latach 1997-2002. Jednym z tych obszarów jest dorzecze Łososiny 
w Beskidzie Wyspowym. Nałożenie się skutków krótkotrwałego opadu ulewnego na 
wcześniejsze opady rozlewne na początku lipca 1997 roku przyczyniło się do wystą
pienia powodzi w dolinie Łososiny i intensyfikacji ruchów masowych na stokach. 



10

Uaktywnienie procesów masowych na stokach dorzecza Łososiny na tak dużą skalę 
stało się powodem podjęcia badań nad rolą tych procesów w kształtowaniu rzeźby 
obszarów średniogórskich. Efektem tych badań jest niniejsze opracowanie. 

Ryc. 1. Schemat ewolucji systemu geomorfologicznego znajdującego się w stanie równowagi dynamicznej 
(Selby 1974 vide Selby 1985)

Fig. 1. Evolution pattern of a geomorphologic system in the state of dynamic balance
(Selby 1974 vide Selby 1985)

1.2. CEL BADAŃ

Głównym celem prowadzonych badań było poznanie funkcjonowania systemu sto
kowego w warunkach zaburzonej równowagi dynamicznej. Został on osiągnięty 
poprzez realizację kilku problemów badawczych. Pierwszy z nich dotyczył oceny 
geomorfologicznych skutków ekstremalnych zdarzeń (wysokie opady i gwałtowne 
roztopy) w latach 1997-2000. Drugi zaś określenia tempa i przebiegu relaksacji syste
mu stokowego w warunkach zaburzonej równowagi dynamicznej. Kolejne problemy 
badawcze dotyczyły określenia warunków progowych uaktywniania procesów osuwi
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skowych i wyznaczenia kierunków rozwoju stoków przekształconych przez procesy 
masowe. Ostatni polegał na wyznaczeniu obszarów zagrożonych przez potencjalne 
ruchy osuwiskowe w dorzeczu Łososiny.

1.3. OBSZAR BADAŃ

Obszar badań leży w dorzeczu Łososiny, lewostronnego dopływu Dunajca, w karpac
kiej części dorzecza górnej Wisły. Dorzecze Łososiny - o powierzchni 407,1 km2 - 
prawie w całości znajduje się w obrębie Beskidu Wyspowego, z wyjątkiem odcinka 
ujściowego, który leży już na Pogórzu Wielickim (Balon et al. 1995) (ryc. 2). Obydwa 
wymienione regiony fizycznogeograficzne stanowią część fliszowych Karpat Ze
wnętrznych. Obszar badań obejmuje środkową i wschodnią część dorzecza Łososiny 
o powierzchni 241 km2, co stanowi ok. 60% jej terytorium. Badana część dorzecza 
Łososiny, od Tymbarku do ujścia do Zbiornika Czchowskiego, leży na wysokości od 
905 do 230 m n.p.m.

Sieć rzeczna dorzecza Łososiny ma układ dendryczny, o podobnej liczbie dopły
wów prawych i lewych. Według klasyfikacji A. Strahlera (1952), koryto Łososiny - 
o długości 56 km - jest 6. rzędu (Sołtys 2001). Średnie roczne stany wody Łososiny 
w 15-leciu 1976-1990 wynoszą: 115 cm w Piekiełku i 125 cm w Jakubkowicach. Na 
obu posterunkach najwyższe przepływy notowane są w półroczu letnim z kulminacją 
w lipcu (Sołtys 2001).

Występują tu dwa piętra klimatyczne: umiarkowanie chłodne (od ok. 900 do 750 m 
n.p.m.) i umiarkowanie ciepłe (od 750 do 280 m n.p.m.) oraz odmiana klimatu kotlin 
śródgórskich (poniżej 280 m n.p.m.) (Hess 1965).

1.4. METODY BADAŃ

Badania prowadzono w okresie od sierpnia 1997 do grudnia 2000 roku w dorzeczu 
Łososiny w Beskidzie Wyspowym. Badania terenowe rozpoczęto latem 1997 roku po 
wystąpieniu na stokach procesów masowych na bardzo dużą skalę. Polegały one na 
kartowaniu wszystkich form osuwiskowych*. Zlokalizowane formy nanoszono na ma-

W niniejszym opracowaniu do form osuwiskowych zaliczono także formy niewyksztalcające po
wierzchni poślizgu (np. spływy). Oparto się na definicji osuwisk zaczerpniętej z literatury anglojęzycznej. 
Regułą jest w niej bowiem posługiwanie się terminem landslides dla określenia całości ruchów masowych 
- mass movements (Vames 1978, Crozier 1986). W literaturze polskiej szerszym znaczeniem pojęcia osu
wisko posługuje się W. Margielewski (2004).
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py topograficzne w skali 1:10 000, nadając im kolejny numer. Poza tym dla każdej 
formy zbierano następujące informacje i parametry:

• wysokość górnej krawędzi niszy n.p.m.;
• cechy morfometryczne: długość, szerokość i głębokość formy, a także długość 

i miąższość koluwiów;
• usytuowanie na stoku względem innych form terenu i infrastruktury gospodar

czej;
• zagrożenie dla budynków i dróg.
Dla wybranych form wykonane zostały plany i profile podłużne w skali 1:5000 

przy użyciu klizymetru i taśm geodezyjnych. Wykonano także dokumentację fotogra
ficzną. Rejestrowane były zmiany, jakie zachodziły w obrębie form osuwiskowych 
w trakcie usuwania szkód powodziowych. Pomocne w lokalizacji nowych form osuwi
skowych, systemów spływów ziemnych, a zwłaszcza starych osuwisk okazały się zdję
cia lotnicze obszaru badań w skali 1:10 000, wykonane tuż po katastrofalnych opadach. 
Zdjęcia lotnicze użyteczne były także w określeniu zasięgu wielu form osuwiskowych.

W celu określenia stopnia przekształcenia stoków dorzecza Łososiny przez procesy 
masowe wykorzystano wskaźniki osuwiskowości wyznaczone dla polskich Karpat 
fliszowych przez L. Bobera (1984). Pierwszy z nich to wskaźnik osuwiskowości po
wierzchniowej, drugi zaś określa gęstość osuwisk.

Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej, Op, jest to stosunek łącznej po
wierzchni osuwisk Po na danym terenie do powierzchni tego terenu Pr (bez den dolin 
w zasięgu teras wysokich) i wyrażony jest wzorem:

On = ^xl00% 
Pr

Drugi wskaźnik - gęstości osuwisk, G, to stosunek liczby osuwisk n na danym te
renie do powierzchni terenu Pr, wskaźnik ten określa liczbę osuwisk na 1 km2:

r- nG-~Pi

L. Bober obliczając wskaźniki osuwiskowości, brał pod uwagę tylko osuwiska 
strukturalne rozumiane jako zsuwy przebiegające wzdłuż określonej naturalnej po
wierzchni geologicznej i kierunku ruchu ściśle związanym z budową geologiczną. 
Korzystając z opracowanych wskaźników do obliczenia osuwiskowości badanego 
terenu, wzięto pod uwagę wszystkie skartowane formy osuwiskowe, złaziskowe i sys
temy spływów gruzowo-błotnych niezależnie od wykształconej powierzchni poślizgu 
i mechanizmu przemieszczanych mas.

W celu przeprowadzenia oceny geomorfologicznych skutków katastrofalnych opa
dów w 1997 roku obszar badań został podzielony na rejony. Dla każdej wydzielonej 
części obszaru badań na postawie wyników kartowania terenowego obliczono po
wierzchnię form osuwiskowych: starych nieaktywnych, starych uaktywnionych oraz 
nowych form osuwiskowych powstałych w obrębie starych form i na stokach nieprze- 
modelowanych w przeszłości przez procesy masowe. Następnie zsumowano po
wierzchnię wszystkich form osuwiskowych, powierzchnię uaktywnionych i nowo po
wstałych form grawitacyjnych oraz obliczono wyżej opisane wskaźniki osuwiskowości 
dla każdego z obszarów. W zależności od stopnia przekształcenia, wydzielono w ob
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szarze badań rejony najbardziej przemodelowane przez ruchy masowe oraz obszary 
średnio i nieznacznie przekształcone.

Dla scharakteryzowania form osuwiskowych przeprowadzono typologię form utwo
rzonych przez procesy masowe. Zastosowano w tym celu zasady klasyfikacyjne 
T. Ziętary (1969), D.J. Vamesa (1978) vide L. Zabuski et al. (1999) i R. Dikau et al. 
(1996). Typologia form osuwiskowych odnosi się do następujących kryteriów: rodzaju 
przemieszczeń, tzn. przebiegu transportu grawitacyjnego i określenia w przybliżeniu 
kształtu powierzchni poślizgu przemieszczanych mas oraz stopnia dezintegracji 
i upłynnienia osuwającego się materiału.

Przy klasyfikowaniu badanych form osuwiskowych do podstawowych typów, ta
kich jak: zsuwy translacyjne, zsuwy rotacyjne, spływy oraz formy złożone, kierowano 
się kilkoma kryteriami wynikającymi z morfograficznych i morfometrycznych cech 
tych form pośrednio lub bezpośrednio świadczących za danym typem ruchu:

• powstawanie osuwisk w materiale jednorodnym, za jaki w przybliżeniu można 
uznać pokrywę glebową czy zwietrzelinową, warunkuje zachodzenie ruchu ro
tacyjnego;

• wsteczne obalenie przemieszczanych mas przemawia za ruchem rotacyjnym;
• pośrednio kształt niszy może świadczyć o danym typie ruchu, np. cylindryczny 

kształt świadczy o ruchu rotacyjnym;
• jeśli poślizg mas występuje wzdłuż predysponowanej powierzchni powstałej na 

kontakcie pomiędzy przemieszczaną masą a litą skałą, grubszym rumoszem czy 
bardziej skonsolidowaną i mniej wodoprzepuszczalną zwietrzeliną, jednoznacz
nie przemawia to za ruchem translacyjnym;

• jeśli przemieszczone pakiety nie są wstecznie obalone, a ich nachylenie zbliżone 
jest do nachylenia stoku nieosuwiskowego, świadczy to pośrednio o ruchu 
translacyjnym - blokowym;

• formy bez widocznej powierzchni poślizgu były zaliczane do spływów ziem
nych lub rumoszowych;

• formy osuwiskowe o cechach zarówno zsuwów translacyjnych, rotacyjnych, jak 
i spływów zostały zaliczone do form złożonych.

Kolejne trzy lata badań terenowych (1998-2000) polegały na monitorowaniu 
zmian, jakie zachodziły w obrębie skartowanych wcześniej form oraz na rejestracji 
nowo powstałych osuwisk. W latach 2001 i 2002 monitorowano tylko wybrane formy 
osuwiskowe. Posłużyło to poznaniu kierunków rozwoju stoków przekształconych 
przez procesy masowe. Wykorzystano tu wyniki monitorowania przeobrażeń zacho
dzących w obrębie powstałych form osuwiskowych i ich najbliższego otoczenia. Kie
runki rozwoju badanych form osuwiskowych określono dzięki szczegółowej analizie 
dokumentacji fotograficznej, planów osuwisk oraz porównywaniu stanu i rozmiarów 
badanych form w danym roku w odniesieniu do charakterystycznych punktów w tere
nie i różnego rodzaju reperów, np. drzew, słupów, ścian budynków czy krawędzi dróg.

Aby określić meteorologiczne uwarunkowania uruchomienia procesów osuwisko
wych, wykorzystano dane opadowe z lat 1997-2000 ze stacji meteorologicznych 
IMiGW w Limanowej i Rozdzielu (ryc. 2). W czasowo-przestrzennej analizie tego 
zdarzenia pomocne okazały się również materiały kartograficzne i obraz satelitarny 
udostępniony przez prof. T. Niedźwiedzia z Krakowskiego Oddziału Instytutu Meteo
rologii i Gospodarki Wodnej (Niedźwiedź, Czekierda 1998).
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Dla określenia szerszego tła opadowego wyliczono krzywą kumulatywną opadów 
w czerwcu i lipcu 1997 roku. Porównano też stopień przekształcenia rzeźby i rozkład 
przestrzenny opadu burzowego z 9 lipca 1997 roku. Następnie porównano wskaźniki 
opadów z lipca 1997 z wskaźnikami opadów, które doprowadziły do reaktywacji ru
chów masowych w 1998 i 2000 roku. Posłużyło to określeniu wartości progowych 
opadów uaktywniających procesy osuwiskowe.

Na podstawie kartowania terenowego wyznaczono obszary zagrożone przez poten
cjalne ruchy masowe w badanej części dorzecza Łososiny. Wynikiem końcowym jest 
mapa obszaru szczególnie narażonego na dalszy przebieg ruchów masowych, ze szcze
gólnym uwzględnieniem sieci osadniczej i infrastruktury gospodarczej zlokalizowanej 
w obrębie starych osuwisk. W celu określenia skali zniszczeń i zagrożeń infrastruktury 
gospodarczej przez procesy masowe wiele informacji na ten temat pozyskano z urzędu 
gminy Laskowa.

£ *

Praca została wykonana w Zakładzie Geomorfologii Instytutu Geografii i Gospodarki 
Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Kazimierza 
Krzemienia.

Podziękowania składam prof. dr. hab. Adamowi Kotarbie z Instytutu Geografii 
i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk i Ojcu - doc. dr. hab. 
Ludwikowi Kaszowskiemu z Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwer
sytetu Jagiellońskiego za trud recenzowania pracy oraz cenne uwagi i wskazówki po
mocne przy redagowaniu tej pracy.

Pragnę serdecznie podziękować Wszystkim Osobom, które pomogły mi w realizacji 
niniejszej pracy. Szczególne wyrazy wdzięczności kieruję do prof. dr. hab. Kazimierza 
Krzemienia za zainspirowanie mnie do podjęcia badań oraz za pomoc w ich realizacji. 
Dziękuję wszystkim Pracownikom i Doktorantom z Zakładu Geomorfologii IGiGP UJ 
za wszechstronną pomoc i wsparcie. W tym miejscu składam także serdeczne podzię
kowania prof. dr. hab. Tadeuszowi Niedźwiedziowi z IMiGW za udostępnienie mate
riałów meteorologicznych i dr. inż. Włodzimierzowi Margielewskiemu z Instytutu 
Ochrony Przyrody PAN za cenne konsultacje w trakcie opracowania wyników badań.

Serdeczne wyrazy wdzięczności kieruję także do mieszkańców wsi Laskowa 
i Młynne za ciepłe przyjęcie i pomoc w badaniach terenowych oraz do pracowników 
Urzędu Gminy w Laskowej za udostępnienie wielu istotnych informacji.i danych.

1.5. PRZEGLĄD LITERATURY

Przemieszczanie pokrywy zwietrzelinowej na stokach przez procesy osuwiskowe jest 
uznawane za bardzo ważny proces rzeźbotwórczy (Klimaszewski 1981). Procesy te 
mogą modelować zarówno całą powierzchnię stoków, jak i przyczynić się do jego 
rozczłonkowania.
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Duże jest też „ekonomiczne znaczenie” procesów osuwiskowych. W wielu regio
nach Ziemi stanowią one istotne zagrożenie dla życia ludzi oraz dla sieci osadniczej, 
dróg i obszarów użytkowanych rolniczo. Z tej racji koszty usuwania zniszczeń spowo
dowanych przez procesy osuwiskowe oraz koszty działań zabezpieczających przed 
tymi zniszczeniami są bardzo wysokie. W Hiszpanii osuwanie zostało uznane za trze
cie pod względem znaczenia „geomorfologiczne zagrożenie” dla gospodarki ludzkiej 
(Embleton, Embleton-Hamann 1997). W krajach Europy Środkowej na ekonomiczne 
znaczenie osuwisk zwracali uwagę m.in. A. Kotarba (1989), J. Rybar, S. Novosad 
(1989). Przykładowo, w Polsce drogi krajowe są zagrożone przez co najmniej 1000 
osuwisk, a w byłej Czechosłowacji osuwiska zagrażają ponad 500 miastom i wsiom.

Duże geomorfologiczne i ekonomiczne znaczenie procesów osuwiskowych spowo
dowało, że poświęcona im literatura naukowa jest bardzo bogata. W przeglądzie lite
ratury przedmiotu wiele problemów badawczych związanych z procesami osuwiskami 
omówiono skrótowo, wymieniając tylko najważniejsze pozycje dotyczące danego pro
blemu. W przeglądzie tym oddzielnie rozpatrzono publikacje polskie i zagraniczne. 
Spośród pozycji krajowych najszerzej omówiono badania procesów osuwiskowych 
prowadzone w polskich Karpatach. Na koniec przedstawiono problematykę badań 
poświęconych uaktywnianiu płytkich osuwisk zwietrzelinowych dzięki ekstremalnym 
opadom.

1.5.1. PROCESY MASOWE W LITERATURZE KRAJOWEJ

Polska jest krajem w przeważającej części nizinnym. Występowanie procesów osuwi
skowych jest ograniczone przede wszystkim do górzystej, południowej części kraju. 
Procesy te są najpowszechniejsze w Karpatach, w tym zwłaszcza we fliszowych Kar
patach Zewnętrznych. W obszarze tym rola osuwania w przekształcaniu i degradacji 
stoków oraz zboczy dolinnych jest bardzo duża. Wynika to ze szczególnie sprzyjają
cych aktywności osuwiskowej warunków geologicznych, morfologicznych i klima
tycznych. W określonych warunkach geologicznych i morfologicznych osuwanie moż
na uznać za główny proces morfogenetyczny (Ziętara 1968, 1974; Kotarba 1986). De
gradacja i fragmentacja wierzchowin i stoków górskich przez procesy masowe jest tak 
istotna, że wyróżniony został osuwiskowy typ modelowania rzeźby Karpat fliszowych 
(Starkel 1960).

Proces osuwania mas skalnych czy zwietrzelinowych na stokach karpackich jest 
przedmiotem zainteresowania wielu badaczy już od pierwszych dziesięcioleci zeszłego 
wieku. M.Z. Pulinowa (1972) wyróżniła dwa zasadnicze kierunki krajowych badań nad 
ruchami masowymi. Pierwszy nazwała przyrodniczym. Jest on rozwijany głównie 
przez geomorfologów i geologów i dąży do określenia roli osuwisk w całym systemie 
procesów geomorfologicznych. Drugi - kierunek geologiczno-inżynierski - analizuje 
mechanizm osuwania zarówno w środowisku naturalnym, jak i sztucznym. Rozwinął 
się on na potrzeby projektowania i wykonywania budowli hydrotechnicznych 
i lądowych. L. Zabuski et al. (1999) podkreślają, że pomimo wzrostu zainteresowania 
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badaniami nad procesami osuwiskowymi w Karpatach fliszowych brak jest prac kom
pleksowych, łączących rezultaty badań przyrodniczych i inżynierskich.

Przegląd prac badawczych nad procesami osuwiskowymi w Karpatach fliszowych 
przedstawiają m.in. L. Zabuski et al. (1999). Częściowo korzystając z tego zestawienia, 
pokrótce przedstawiono główne problemy badawcze dotyczące procesów masowych.

Najstarsza, pionierska praca, dotycząca osuwiska w Duszatynie, została opubliko
wana w 1907 roku (Zuber, Blauth 1907). Kolejne prace to: L. Sawickiego (1917) opi
sująca osuwisko w Szymbarku, B. Świderskiego (1932) o osuwiskach w Beskidzie 
Wyspowym, K. Steckiego (1934) o płytkich osuwiskach zwietrzelinowych na Podhalu 
oraz H. Teisseyra (1936), który prowadził badania we wschodniej części Karpat. 
Większość z tych prac ogranicza się do określenia lokalizacji badanych form osuwi
skowych i do opisu ich cech morfologicznych i morfometrycznych.

Prace poruszające związek pomiędzy powstawaniem osuwisk a czynnikami je de
terminującymi pojawiły się w latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych (m.in. Flis 
1958, Gerlach et al. 1958, Gołąb 1959). Do najbardziej interesujących opracowań 
z tego okresu można zaliczyć pracę T. Ziętary (1964) o odmładzaniu starych form 
osuwiskowych i prace K. Jakubowskiego (1964, 1965, 1967, 1968), w których zajmo
wał się głównie płytkimi osuwiskami zwietrzelinowymi i ich wpływem na modelowa
nie stoków.

W kolejnych latach powstało wiele opracowań badających związki pomiędzy ru
chami osuwiskowymi a cechami podłoża skalnego stoków, na których zachodzi osu
wanie. O związku osuwisk z budową geologiczną w Karpatach pisali m.in. Bober 
1970, 1984, Oszczypko 1971, Ziętara 1988.

Konieczność uporządkowania wyników badań poświęconych osuwiskom w pol
skich Karpatach była przyczyną stworzenia wielu regionalnych klasyfikacji procesów 
osuwiskowych. Do bardziej znanych należą: klasyfikacja osuwisk strukturalnych we 
fliszu karpackim A. Kleczkowskiego (1955), klasyfikacja genetyczno-chronologiczna 
osuwisk M. Klimaszewskiego (1981) oraz dynamiczna klasyfikacja osuwisk T. Ziętary 
(1969). W ostatnich latach W. Margielewski (2001) podjął próbę przystosowania kla
syfikacji zaproponowanej przez R. Dikau et al. (1996) do warunków Karpat fliszo
wych.

Problemem poruszanym w wielu programach badawczych i publikacjach jest usta
lenie impulsu uaktywniającego osuwanie. W Karpatach do bezpośrednich bodźców 
prowadzących do powstania osuwisk zaliczano:

• podcięcie zboczy przez erozję boczną (Teisseyre 1934, Klimaszewski 1935, 
Ziętara 1968, Kotarba 1986);

• erozję wsteczną w lejach źródłowych (Starkel 1960, Gil et al. 1974, Margielew
ski 1994a);

• obciążenie i przepojenie wodą opadową i/lub roztopową mas zalegających na 
stokach (Klimaszewski 1935, Kleczkowski 1955, Starkel 1960, Jakubowski 
1968, Gil 1997);

• wstrząsy sejsmiczne (Sawicki 1917, Gerlach et al. 1958, Zabuski et al. 1999).
Do najczęściej poruszanych zagadnień badawczych należy określanie zależności 

między powstawaniem i rozwojem osuwisk a opadem atmosferycznym. Na związek 
między występowaniem ruchów osuwiskowych a wysokością opadów uwagę zwracali 
m.in. L. Sawicki (1917), M. Klimaszewski (1935), T. Gerlach et al. (1958), L. Starkel 
(1960), T. Ziętara (1968, 1969). Jednakże opad i jego wielkość tylko pośrednio decy
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dują o uaktywnianiu procesów osuwiskowych na stoku. Decydująca jest ilość wody 
opadowej infiltrującej w podłoże i tempo jej odprowadzania w wyniku spływu śródpo- 
krywowego. Dlatego też kolejnym zadaniem badawczym było poznanie roli elemen
tów obiegu wody na stoku w kształtowaniu parametrów wytrzymałościowych podłoża 
(Thiel 1976, Gil, Kotarba 1977, Thiel, Zabuski 1979). Badania takie prowadzono od 
1968 roku na stoku doświadczalnym w Stacji Naukowej IGiPZ PAN w Szymbarku 
(Gil, Starkel 1979, Kotarba 1986, Thiel et al. 1989). Pozwoliły one podjąć próbę okre
ślenia progowych wartości opadów warunkujących powstawanie i uaktywnianie osu
wisk (Thiel et al. 1989, Gil 1997). Wiele ze wspomnianych powyżej badań można było 
przeprowadzić dzięki utworzeniu w połowie lat sześćdziesiątych Stacji Naukowej IGiPZ 
PAN w Szymbarku. Stworzono ją między innymi w celu określenia rodzaju i tempa 
ruchów masowych oraz tendencji ewolucji stoków. Rejon osuwiskowy, który stał się 
przedmiotem szczegółowych badań, jest położony na pograniczu Beskidu Niskiego 
i Pogórza Karpackiego, co sprzyja bardzo intensywnym ruchom osuwiskowym. Szcze
gółowe badania dynamiki osuwisk zostały zainicjowane w 1968 roku przez L. Daukszę 
i A. Kotarbę (1973) na osuwisku „Kawiory”. Monitoring ruchów osuwiskowych po
zwolił na stworzenie modelu dynamicznego stoku osuwiskowego (Gil 1994). Poznanie 
czynników wywołujących ruch w poszczególnych częściach osuwiska umożliwiło 
prognozowanie rozwoju osuwiska, a także zapobieganie niekorzystnym skutkom osu
wania (Gil, Kotarba 1979).

W ostatnich dziesięcioleciach podjęto kilka prób datowania form osuwiskowych. 
Pozwala ono nie tylko na przybliżone określenie wieku osuwiska, ale dostarcza rów
nież informacji o ewolucji środowiska przyrodniczego w czwartorzędzie, związanej ze 
zmianami klimatycznymi i działalnością człowieka w czasach historycznych (Alexan- 
drowicz 1993, Margielewski 1994b, 2000).

Po II wojnie światowej na większą skalę pojawiły się prace geologiczno-inżynier
skie badające mechanizm osuwania (Śliwa, Wilk 1954) i analizujące stateczność sto
ków osuwiskowych (Śliwa 1955). Wiele lat później - wraz z rozwojem infrastruktury 
gospodarczej w Karpatach - pojawiła się potrzeba nowych opracowań tego rodzaju 
(Bober 1975a, b). Przy powstawaniu nowych obiektów technicznych, takich jak drogi, 
czy zbiorniki wodne istotne okazało się rozpoznanie obszarów osuwiskowych, progno
zowanie procesów osuwiskowych, a także opracowanie metod zabezpieczenia się 
przed nimi (m.in. Bober 1975a, b, Thiel 1976, Ziętara 1974, Gałaś 2001).

Od lat osiemdziesiątych w Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicz
nego realizowany jest program badawczy, polegający na rejestracji i charakterystyce 
ruchów osuwiskowych na stokach karpackich. Wynikiem zgromadzenia wielu infor
macji o osuwiskach i licznych badań jest Mapa osuwiskowości polskich Karpat fliszo
wych (Bober 1985) i monografia osuwisk karpackich (Bober 1990). Pod koniec lat 
dziewięćdziesiątych powstały dwa uzupełniające się geologiczno-inżynierskie opraco
wania o osuwiskach w Karpatach fliszowych (Bober et al. 1997, Zabuski et al. 1999).

Procesy masowe obserwowane są nie tylko we fliszowych Karpatach Zewnętrz
nych, lecz również w Karpatach Wewnętrznych, a zwłaszcza w Tatrach. Występują 
tam jednak nieco inne typy procesów masowych niż w Beskidach. Decyduje o tym 
większa energia rzeźby oraz pełniej wyrażona piętrowość warunków klimatycznych 
i roślinnych w Tatrach. Procesy grawitacyjne odgrywają największą rolę w alpejskim 
piętrze geoekologicznym (Kotarba 1996). Najpowszechniej obserwuje się tam odpada
nie, zsuwanie oraz obrywy w obrębie ścian skalnych. Przyczyniają się one do tworze
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nia stoków usypiskowych, które z kolei są modelowane przez spływy gruzowe i gru- 
zowo-błotne. Wysokości względne sięgające w Tatrach rzędu kilkuset metrów powo
dują jednak, że procesy te oddziałują także na środowisko niższych pięter, gdzie depo
nowany jest materiał transportowany np. przez spływy gruzowe (Krzemień 1988).

Spływy gruzowe i gruzowo-błotne występują także w Karpatach fliszowych. Należą 
one jednak do bardzo rzadko zachodzących procesów i zazwyczaj są to procesy na po
graniczu spływów gruzowo-błotnych i torencjalnych. Występują one głównie w piętrze 
beskidzkim, w obrębie stoków i w lejach źródłowych (Ziętara 1999). Uruchomienie 
spływów gruzowo-błotnych następuje w czasie rozlewnych i ulewnych opadów.

W obszarze Karpat, które stanowią ok. 6% powierzchni Polski, występuje ponad 
95% wszystkich osuwisk. Pozostałe 5% osuwisk występuje w Sudetach,w pasie wyżyn 
i w pasie wybrzeży (Poprawa, Rączkowski 2003).

Poza Karpatami największe nasilenie procesów osuwiskowych w Polsce widoczne 
jest w Sudetach. Ich znaczenie w modelowaniu rzeźby tych gór jest jednak nieporów
nywalnie mniejsze niż w przypadku Karpat. Decydują o tym: budowa geologiczna 
mniej sprzyjająca osuwaniu oraz mniejsza miąższość pokryw zwietrzelinowych na 
stokach (Migoń et al. 2002). Największe sudeckie osuwisko (w Grzmiącej, o po
wierzchni 30 ha) zlokalizowane jest w wulkanicznych Górach Kamiennych (Pulinowa 
1972). Inne obszary występowania procesów masowych w Sudetach to: Karkonosze, 
gdzie obserwowane są głównie spływy gruzowe i gruzowo-błotne, Góry Stołowe, któ
rych krawędzie modelowane są przez obwały (toppling) oraz masyw Snieżnika (Puli
nowa 1972, Kotarba 1989, Migoń et al. 2002).

Na Niżu Polskim stoki są stosunkowo rzadko modelowane przez procesy osuwi
skowe. Największe nasilenie tych procesów obserwowane jest wzdłuż dolin rzecznych, 
w obrębie wysokich brzegów podcinanych przez erozję boczną (Kotarba 1989, Banach 
2000) oraz na wybrzeżach klifowych Bałtyku, niszczonych przez działalność abrazyjną 
morza (Subotowicz 1982, Kostrzewski, Zwoliński 1998).

Ponadto na możliwość nasilonej działalności osuwiskowej w obrębie różnorakich 
form rzeźby pochodzenia antropogenicznego (np. hałdy odpadów kopalnianych czy 
ściany wyrobisk cegielnianych) wskazywała w swojej pracy M. Pulinowa (1972).

1.5.2. PROCESY MASOWE W LITERATURZE ŚWIATOWEJ

W zagranicznej literaturze naukowej problematyka osuwiskowa jest prezentowana 
bardzo szeroko. Przedstawione tu pokrótce najważniejsze, rozwiązywane współcześnie 
problemy badawcze dotyczące ruchów osuwiskowych wiążą się z tematyką sesji na 
VIII Międzynarodowym Sympozjum Osuwiskowym w Cardiff (Walia) w 2000 roku. 
Dodatkowo wykorzystano w tym celu przeglądowe opracowanie autorstwa M.J. Cro- 
ziera (1986), poświęcone przyczynom i konsekwencjom procesów osuwiskowych.

Badania procesów osuwiskowych na świecie dotyczą co najmniej 4 problemów ba
dawczych, tzn.:

• typologii osuwisk i badań mechanizmów osuwania;
• przyczyn uaktywniania procesów osuwiskowych;
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• badań wpływu wód gruntowych na kształtowanie stabilności pokryw stoko
wych;

• monitorowania działalności osuwiskowej i projektowania prac stabilizujących 
stoki osuwiskowe.

Pierwsza z wymienionych powyżej grup tematycznych koncentruje się przede 
wszystkim na badaniu roli czynników geologicznych i geomorfologicznych w kształ
towaniu warunków stabilności na stoku oraz w kontrolowaniu procesu osuwania. Wy
niki tych badań były wykorzystywane m.in. w systematyzowaniu procesów osuwisko
wych i tworzeniu ich klasyfikacji. W klasyfikacjach tych uwzględniano szeroki wa
chlarz kryteriów podziału procesów osuwiskowych. Do najczęściej przyjmowanych 
kryteriów należały: mechanizm ruchu, typ przemieszczanego materiału, stopień roz- 
kruszenia osuwanego materiału stokowego oraz stopień uwodnienia tego materiału. Do 
najbardziej znanych ogólnych klasyfikacji ruchów masowych na stoku należy klasyfi
kacja opracowana przez D.J. Vamesa (1978). Wydziela on 6 typów ruchów masowych:

• obrywy (falls)-,
• obwały (topples)-,
• zsuwy (slides) - translacyjne i rotacyjne;
• rozsypy boczne (lateral spreads)-,
• spływy (flows)-,
• ruchy złożone (complex movements).
Dalsze rozróżnienia między procesami osuwiskowymi opierają się w tej klasyfika

cji na typie osuwanego materiału (skała, grubo- lub drobnofrakcyjne pokrywy stoko
we). Poza ogólnymi klasyfikacjami procesów osuwiskowych stworzono też wiele kla
syfikacji służących realizacji określonych celów badawczych lub praktycznych, np. 
geotechniczną klasyfikację osuwisk (Hutchinson 1988 vide Crozier 1986).

Opracowywane do tej pory schematy klasyfikacyjne procesów osuwiskowych nie 
są w pełni koherentne. W ostatnich latach podjęto jednak próbę opracowania nowych, 
jednolitych kryteriów klasyfikacji osuwisk (Dikau et al., 1996). Dokonał tego zespół 
badaczy działający w ramach International Geotechnical Societies’ UNESCO Working 
Party on Landslides Inventory.

Z geomorfologicznego punktu widzenia niezwykle ciekawe są opracowania po
święcone zmianom podatności systemu stokowego na osuwanie. W środowisku natu
ralnym zachodzą one często w rezultacie długotrwałej ewolucji stoków. Kilka modeli 
charakteryzujących te zmiany opisano we wzmiankowanej pracy M.J. Croziera (1986). 
Modele te wiążą wspomnianą zmienność podatności systemu stokowego na osuwanie 
z szeregiem procesów geomorfologicznych i zmian zachodzących w środowisku geo
graficznym. Należą do nich: podnoszenie obszaru przez ruchy tektoniczne, działalność 
erozyjna rzek, postępujące wietrzenie skał prowadzące do zmian ich właściwości oraz 
do wzrostu miąższości zwietrzeliny, dawniejsza działalność osuwiskowa, zmiany po
krywy roślinnej oraz zmiany reżimów klimatycznych. Modele te podkreślają krytyczną 
rolę danego procesu w ograniczaniu stabilności pokryw stokowych. W rzeczywistości 
jednak procesy te nakładają się na siebie, aczkolwiek działają często w różnych skalach 
czasowych i przestrzennych.

Epizodyczność aktywności osuwiskowej ma czasami charakter zmian cyklicznych. 
Wielu badaczy wiąże je ze stopniowym wzrostem głębokości warstwy zwietrzelinowej 
na stoku (vide Crozier 1986). Zwietrzelina ta po osiągnięciu „głębokości krytycznej” 
(critical depth) może podlegać usuwaniu ze stoku przez procesy osuwiskowe. W tym 
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kontekście warta przytoczenia wydaje się teoria „głębokości stanu stałego” pokrywy 
zwietrzelinowej (Kirby 1971 vide Crozier 1986). Zakłada ona, że w warunkach zrów
noważonego tempa tworzenia się zwietrzeliny i jej usuwania przez procesy denudacyj- 
ne, grubość zwietrzeliny podlega stosunkowo niewielkim zmianom wokół wartości 
charakterystycznej dla danego miejsca.

Następnym z ogólnych zagadnień związanych z procesami osuwiskowymi, często 
podejmowanym przez badaczy, jest identyfikacja przyczyn tych procesów. Jest ona 
zwykle wstępem do analizy zależności między parametrami charakteryzującymi czyn
nik uaktywniający działalność osuwiskową a tymi, które charakteryzują sam proces 
osuwania. Analiza ta prowadzona jest przede wszystkim w celu określenia progowej 
wartości danego czynnika inicjującej proces osuwania. Szerzej ta problematyka - 
w odniesieniu do progowych wartości opadów - została przedstawiona w dalszej czę
ści opracowania. Znajomość tychże zależności pozwala przewidywać częstość wystę
powania procesów osuwiskowych o określonej magnitudzie na podstawie znanych 
reżimów zmienności czynników inicjujących proces. Wspomniane podejście badawcze 
- określane jako frequency-magnitude approach - zostało zastosowane m.in. w bada
niach spływów gruzowych i gruzowo-błotnych (debris flows) w Europie Środkowej 
i Północnej (van Steijn 1994). Zalety oraz słabości tego podejścia badawczego scha
rakteryzował w jednej ze swoich prac M.J. Crozier (1999).

Wskazanie przyczyny „zajścia” procesu osuwania jest - wbrew pozorom - zada
niem niełatwym (Crozier 1986). Zazwyczaj stosunkowo prosta jest identyfikacja bodź
ca uaktywniającego ten proces. Z reguły jednak bodziec ten jest tylko ostatnim ele
mentem w sekwencji procesów prowadzących do zaburzenia równowagi stokowej. 
Gdyby zaistniał samodzielnie, prawdopodobnie nie stałby się przyczyną osuwania. 
M.J. Crozier (1986) proponuje zatem, aby czynniki przyczyniające się do powstania 
osuwisk podzielić na trzy grupy: czynniki przygotowujące (preparatory factors), czyn
niki uaktywniające (triggering factors) oraz czynniki kontrolujące formę, tempo i czas 
trwania procesu (controlling factors). Przykładem zastosowania podobnego podejścia 
była próba określenia sekwencji procesów prowadzących do inicjacji spływów gruzo
wo-błotnych (debris flows) w dolinie Bachelard we francuskich Alpach (Blijenberg 
1994).

Według M.J. Croziera (1986), najważniejsze czynniki, które mogą doprowadzić do 
krytycznego zaburzenia równowagi stoków i w konsekwencji do uaktywnienia proce
sów osuwiskowych to: zmiany obciążenia stoku, wzrost wysokości względnych, zmia
ny nachylenia stoku, usunięcie „bocznego podparcia” (lateral support), usunięcie „dol
nego podparcia”, rozwój sieci spękań i próżni (np. pod wpływem korzeni roślin czy 
klinów mrozowych), występowanie wibracji (zwłaszcza sejsmicznych), zmiany za
wartości wody w pokrywach stokowych i, wreszcie, procesy wietrzenia, które - jak już 
powyżej wspomniano - mogą stopniowo osłabić odporność materiału stokowego na 
osuwanie.

Zagadnienia zbliżone do powyższych poruszano także na wspomnianej już konfe
rencji w Cardiff w 2000 roku. Jednym ze szczegółowych tematów poddanych pod 
dyskusję była bowiem ocena reakcji stoku osuwiskowego na zjawiska ekstremalne. 
Ponadto poruszono też problem włączenia zagadnień związanych z osuwiskami do 
systemów ostrzegania i zabezpieczania przed zjawiskami katastrofalnymi (pogodowy
mi i sejsmicznymi), będącymi przyczyną ruchów osuwiskowych.
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W związku z tym, że wzrost saturacji pokryw stokowych przez wody gruntowe jest 
najważniejszą przyczyną osuwania, zagadnienie określania krytycznej zawartości wody 
w pokrywach stokowych inicjującej osuwanie stało się częstym przedmiotem badań. 
Było ono też jednym z głównych tematów dyskusji na konferencji w Cardiff. 
W badaniach nad tym problemem najistotniejsze jest doskonalenie technik pomiaru 
poziomu saturacji oraz badania laboratoryjne i modelowanie zależności między za
wartością wody w pokrywach stokowych a stabilnością stoku (m.in. Genevois et al. 
2000, Hennrich 2000 oraz Wang, Thomas 2000). Wyniki modelowania numerycznego 
krytycznej zawartości wody w pokrywach stokowych (Hennrich 2000) zdają się wska
zywać, że płytkie ruchy osuwiskowe są inicjowane w warunkach niepełnej saturacji.

We wspomnianej już pracy M.J. Crozier (1986) podaje, że wzrost zawartości wody 
w pokrywach stokowych zaburza równowagę stokową na kilka sposobów. Przede 
wszystkim powoduje on wzrost ciśnienia porowego (porewater pressure), a w spęka
nym materiale stokowym również ciśnienia wód szczelinowych (cleft-water pressure). 
Pozytywne wartości ciśnienia porowego i/lub ciśnienia wód szczelinowych wiążą się 
z występowaniem zwierciadła wód podziemnych nad potencjalną powierzchnią pośli
zgu. Warunki takie prowadzą do zmniejszenia naprężenia normalnego - obciążenia 
(normal stress), które jest czynnikiem stabilizującym stok. Wzrost zawartości wody 
w pokrywach stokowych ogranicza też spójność materiału stokowego (apparent cohé
sion) oraz zwiększa jego ciężar, co może zmniejszyć stabilność stoku.

Ostatnim z omawianych tu zagadnień badawczych związanych z procesami osuwi
skowymi jest problematyka zabezpieczania rozmaitych przejawów działalności ludz
kiej przed niekorzystnymi skutkami osuwania. W obrębie niniejszego zagadnienia 
rozwiązywano wiele szczegółowych problemów badawczych, takich jak: kartowanie 
i monitoring zagrożeń ze strony procesów osuwiskowych, określanie „współczynnika 
bezpieczeństwa” stoków i szacowanie ryzyka oraz projektowanie prac stabilizujących 
stoki, a w tym problematyka wyboru najlepszej strategii, opierając się na analizie 
kosztów i korzyści.

Spośród prac poświęconych tym zagadnieniom najwięcej uwagi zwrócono na opra
cowania związane z oceną zagrożeń dla gospodarki człowieka stwarzanych przez osu
wiska (tzw. hazard assessment). W tym miejscu należy wspomnieć o dwóch przeglą
dowych pracach poświęconych ocenie i lokalizacji zagrożeń wynikających z aktywno
ści osuwiskowej w szeregu krajów i regionów Europy i świata (Brabb, Harrod 1989, 
Embleton, Embleton-Hamann 1997).

Podstawą dla oceny i prognozy zagrożeń stwarzanych dla gospodarki człowieka 
przez osuwiska jest zwykle terenowe kartowanie osuwisk wzbogacone ewentualnie 
o metody geodezyjne (np. Kirchner, Krejći 2002). Dla większych obszarów metody te 
mogą zostać uzupełnione lub nawet do pewnego stopnia zastąpione przez analizę zdjęć 
lotniczych (np. Wilson, Crozier 2000). W ocenie i lokalizowaniu zagrożeń osuwisko
wych pomocne są też metody statystyczne (np. Corominas 1993 czy Senneset 1996). 
Pozwalają one bowiem ilościowo i w obiektywny sposób uchwycić zależności między 
podatnością danego stoku na osuwanie a parametrami, z pomocą których możemy 
scharakteryzować ten stok. Obecnie można w tym celu wykorzystać również kompute
rowe techniki analizy przestrzennej - GIS (np. Campus et al. 2000).

Ocena i prognoza niebezpieczeństw stwarzanych dla człowieka przez aktywność 
osuwiskową wymaga też często monitorowania stateczności poszczególnych form. 
Najczęściej wykorzystuje się w tym celu inklinometry umieszczone w otworach wy
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drążonych w koluwiach osuwiskowych (np. Soldati 1999 czy Bromhead et al. 2000). 
Przeprowadzono też udane próby wykorzystania techniki Globalnego Systemu Okre
ślania Pozycji - GPS do oszacowania przemieszczeń koluwiów osuwiskowych (Gili et 
al. 2000).

Stateczność stoku zazwyczaj określa się, obliczając współczynnik bezpieczeństwa 
(safety factor). Jak podaje m.in. M.J. Crozier (1986), jest to stosunek wytrzymałości na 
ścinanie (resistance lub shear strength) do naprężeń stycznych (shear stress) działają
cych w dół stoku. Wytrzymałość na ścinanie kształtują:

• spójność materiału budującego stok (cohesion)',
• obciążenie stoku (normal stress) działające w kierunku prostopadłym do po

wierzchni poślizgu, które może być zmniejszone przez ciśnienie porowe (pore- 
water presure);

• oraz kąt wewnętrznego tarcia (angle of internal friction), wskazujący na stopień, 
w jakim obciążenie stoku wzmacnia jego wytrzymałość na ścinanie.

Z kolei wielkość naprężeń stycznych jest funkcją kąta nachylenia i powierzchni 
płaszczyzny poślizgu oraz ciężaru materiału budującego stok. Stok jest stateczny, gdy 
wytrzymałość na ścinanie jest większa od naprężeń stycznych. Gdy stosunek tych 
dwóch wartości osiąga jedność, stok znajduje się w sytuacji granicznej między statecz
nością i niestatecznością.

Słabą stroną powyższego podejścia jest to, że poszczególne parametry określane są 
dla niewielkich próbek materiału stokowego (Crozier 1986). Ogranicza to wiarygod
ność obliczeń stateczności stoków naturalnych, charakteryzujących się dużym prze
strzennym zróżnicowaniem parametrów wytrzymałościowych. Ponadto na stokach 
naturalnych o granicznych wartościach naprężeń stycznych często decydują nie wła
ściwości pokryw stokowych jako całości, ale wytrzymałość na ścinanie w obrębie na
turalnych powierzchni nieciągłości.

Inna metoda oceny stateczności stoków - wykorzystywana głównie w studiach re
gionalnych - opiera się na rejestracji śladów współczesnej i historycznej aktywności 
osuwiskowej (Crozier 1986). Zakłada ona, że stoki, na których brak jest np. nisz czy 
koluwiów osuwiskowych, można uznać za stabilne - przynajmniej w okresie potrzeb
nym do zniszczenia form osuwiskowych przez inne procesy. Nieocenionym materia
łem pomocniczym w takich studiach są informacje na temat aktywności osuwiskowej 
pochodzące z archiwów historycznych (Ibsen, Brunsden 1996).

Stateczność stoku może jednak zmieniać się wraz z upływem czasu jako skutek 
wietrzenia materiału budującego stok lub w rezultacie zmian reżimu czynników ze
wnętrznych odpowiedzialnych za uaktywnianie procesów osuwiskowych. Już dawno 
stwierdzono, że nie istnieją stoki w 100% bezpieczne (Taylor et al. 1977 vide Crozier 
1986). Stopniowo zrezygnowano więc z deterministycznego określania stateczności 
stoków na rzecz podejścia probabilistycznego, które ogranicza się do oceny prawdopo
dobieństwa uaktywnienia procesów osuwiskowych w danym miejscu. Podejście takie 
powoduje jednak, że decyzje inwestycyjne uwzględniając ocenę stateczności stoku nie 
są wolne od pewnego, potencjalnego marginesu błędu.

Wiele prac badawczych porusza temat roli pokrywy roślinnej w stabilizowaniu sto
ków. Przykładowo, wylesienie stoków pod pastwiska na Wyspie Północnej w Nowej 
Zelandii zwiększyło prawdopodobieństwo aktywacji procesów masowych około trzy
krotnie (Selby 1976 vide Crozier 1986). Stabilizująca rola lasu jest m.in. wynikiem: 
obciążenia stoku przez drzewa, zapobiegania wzrostowi zawartości wody w pokry
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wach stokowych do krytycznego poziomu (skutek silnej ewapotranspiracji, intercepcji 
i dobrego drenowania pokryw) oraz mechanicznego wzmocnienia stateczności stoku 
przez korzenie drzew. Analiza wielu przypadków osuwania wskazuje jednak, że stoki 
porośnięte lasem nie są całkowicie zabezpieczone przed występowaniem tego typu 
procesów (Rapp 1963, Crozier 1986). W długiej skali czasowej objętość materiału 
przemieszczonego przez procesy osuwiskowe na stokach pokrytych lasem i stokach 
niezalesionych może okazać się zbliżona. Wynika to z faktu, że osuwiska powstałe 
w obszarach pokrytych lasem są z reguły większe i głębsze, chociaż pojawiają się rza
dziej.

Odrębnie od zarysowanych powyżej problemów badawczych przedstawiono tu po
krótce opracowania autorów czeskich, słowackich oraz rumuńskich. Prace te poświę
cone są bowiem procesom osuwiskowym zachodzącym w warunkach klimatycznych 
i geologiczno-morfologicznych zbliżonych do obszaru badań. Częste występowanie 
i duża intensywność procesów osuwiskowych w słowackich Karpatach spowodowała, 
że już na początku lat sześćdziesiątych dokonano w tym terenie rejestracji osuwisk i na 
tej podstawie opracowano mapę synoptyczną procesów osuwiskowych (Rybar, Nem- 
ćok 1968 vide Zabuski et al. 1999). Nieco później powstała też szczegółowa monogra
fia poświęcona częstości występowania różnych typów osuwisk w poszczególnych 
masywach górskich słowackich Karpat (Nemćok 1982). W ostatnich latach przedmio
tem zainteresowania badaczy czeskich i słowackich stało się uaktywnienie procesów 
osuwiskowych dzięki intensywnym opadom rozlewnym, które wystąpiły w lipcu 1997 
roku (Kirchner, Krejći 1998, Krejći et al. 2000, Malgot, Baliak 2000). W Rumunii 
fliszowe Karpaty Wschodnie i ich pogórza są uważane za jeden z głównych obszarów 
osuwiskowych w kraju (BSlteanu 1997). Przykładowo, w dolinie BuzSu ok. 85% po
wierzchni stoków jest podatnych na osuwanie.

1.5.3. PRZEGLĄD LITERATURY POŚWIĘCONEJ UAKTYWNIANIU PŁYTKICH 
OSUWISK ZWIETRZELINOWYCH PRZEZ EKSTREMALNE OPADY

Płytkie osuwiska zwietrzelinowe są jedną z najczęściej występujących form ruchów 
masowych. Prawie zawsze przyczyną ich uaktywnienia są ekstremalne warunki pogo
dowe (Crozier 1986). Według M.J. Croziera (1986), wytłumaczenie pojawiania się 
osuwisk zwietrzelinowych „z dnia na dzień” jest związane ze zmiennym stopniem 
saturacji pokryw stokowych. Podobnie K. Jakubowski (1964) wiąże powstawanie płyt
kich osuwisk zwietrzelinowych w Karpatach fliszowych z wystąpieniem gwałtownych 
i obfitych opadów, trwających krótko - zwykle 2-3 dni. Powodują one bowiem szyb
kie i nierównomierne obciążenie masy zwietrzelinowej wodą opadową. Zatem tworze
nie się płytkich osuwisk nie musi się koniecznie wiązać z tzw. latami mokrymi, o bar
dzo wysokich sumarycznych wartościach opadów w miesiącach letnich. Również ba
dania prowadzone w Piemoncie we Włoszech (Govi, Sorzana 1980) ukazały ścisły 
związek między występowaniem intensywnych opadów a uaktywnianiem osuwisk. 
Stwierdzono też, że zróżnicowanie litologii podłoża nie przyczynia się w większym 
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stopniu do różnicowania liczby i typu osuwisk, które powstają w następstwie katastro
falnych zdarzeń opadowych. Niektórzy badacze wskazują ponadto, że w obszarze 
o podobnych cechach środowiska, zasięg i gęstość świeżych form osuwiskowych może 
pozwolić wykreślić szlak wędrówki strefy intensywnych opadów (Govi et al. 1982).

Wielu badaczy zestawiało w swoich pracach informacje na temat stopnia prze
kształcenia stoków przez procesy osuwiskowe oraz wielkości opadów, które przyczy
niły się do uaktywnienia tych procesów (m.in. Rapp 1963, Temple, Rapp 1972 za: 
Klimaszewski 1981, Eyles et al. 1978 za: Crozier 1986, La Roca Cervignon i Calvo- 
-Cases 1988, Harp i Savage 1998 za: Polemio, Petrucci 2000, Calcaterra et al. 2000, 
d’Amato Avanzi et al. 2000, Flentje, Chowdhury 2000). Przegląd danych zawartych 
w tych pracach pozwala stwierdzić, że na całym świecie - niezależnie od zmiennych 
warunków klimatycznych i zróżnicowanej litologii podłoża - wysokie i intensywne 
opady mogą przyczyniać się do uaktywnienia procesów osuwiskowych na stokach. 
Różna jest tylko skala przekształcenia stoków przez te procesy. Jest ona prawdopodob
nie wypadkową potencjału bodźca opadowego i lokalnych cech podłoża, decydujących 
o podatności pokryw stokowych na osuwanie.

Wielu badaczy sugeruje, że geomorfologiczna skuteczność opadów zależy nie tylko 
od sumy i natężenia opadów bezpośrednio inicjujących osuwanie. W niektórych sytu
acjach wskazane wydaje się określenie parametrów opadu w dłuższych okresach po
przedzających zdarzenie osuwiskowe. Dlatego w analizie zależności między aktywno
ścią osuwiskową a opadami rozpatrywane są skumulowane sumy opadowe z okresów 
czasu o różnej długości - od 24 godzin do 180 dni (np. Calcaterra et al. 2000, Fiorillo, 
Guadagno 2000 czy Zezere 2000). Badania prowadzone w Portugalii sugerują (Zezere 
2000), że epizody opadowe o różnej intensywności i różnym czasie trwania przyczy
niają się do uaktywniania innych typów procesów osuwiskowych. Podobne wnioski 
wysnuto na podstawie wyników badań prowadzonych w Stacji Naukowej IGiPZ PAN 
w Szymbarku (Gil 1997).

Opracowano wiele metod, które pozwalają oceniać rolę opadów w uaktywnianiu 
przede wszystkim płytkich osuwisk zwietrzelinowych. Przegląd głównych grup tych 
metod można znaleźć w przeglądowych pracach, których autorami są: M.J. Crozier 
(1986), E. Gil (1997) oraz M. Polemio i O. Petrucci (2000).

W najprostszej formie progowe wartości opadu koniecznego do uaktywnienia pro
cesów masowych podawane są w postaci kilku wartości liczbowych, charakterystycz
nych dla obszaru badań (np. Sorisso-Valvo et al. 1997). Często wartości te określane są 
oddzielnie dla płytkich osuwisk zwietrzelinowych i dla osuwisk o głęboko położonej 
powierzchni poślizgu (np. Gil 1997). W jednej z prac (Govi, Sorzana 1980) obliczono 
3 różne poziomy krytyczne opadu, odnoszące się do kolejnych faz rozwoju osuwisk 
(początkowa, średnia, katastrofalna). Dosyć często badacze określają też zależności 
liniowe pomiędzy różnymi parametrami opadu krytycznego - np. jego intensywnością 
a czasem trwania (Caine 1980 vide Crozier 1986, Calcaterra et al. 2000), jego sumą 
a intensywnością (Hennrich 2000), czy też sumą opadów dobowych a sumą opadów 
poprzedzających (Kim et al. 1991 vide Crozier 1986). Proponowano również zastoso
wanie wielu bardziej złożonych indeksów opadowych i - szerzej mówiąc - meteorolo
gicznych (np. soil status index), pozwalających określić wartości progowe opadów 
(Crozier 1986, Glade 2000).

T. Glade (2000) przedstawił trzy modele o różnym stopniu skomplikowania okre
ślające warunki powodujące osuwanie w regionie Wellington (Nowa Zelandia). Pierw
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szy z modeli {Daily Rainfall) - najprostszy, opiera się na analizie porównawczej opa
dów w dniach, w których miały miejsce ruchy masowe z opadami w dniach, w których 
nie rejestrowano procesów osuwiskowych. W ten sposób wyznaczono dwa progi opa
dowe: pierwszy - minimalnego prawdopodobieństwa - oznaczający dobową wysokość 
opadów, poniżej której procesy osuwiskowe nigdy w rejonie Wellington nie zachodziły 
(20 mm) i drugi - maksymalnego prawdopodobieństwa - będący wartością, powyżej 
której ruchy masowe zawsze tam zachodziły (140 mm). Drugi model {Antecedant Da
ily Rainfall) pozwala określić prawdopodobieństwo uaktywnienia procesów osuwi
skowych przy znanej wielkości opadów w dniu, w którym wystąpiły procesy osuwi
skowe, i w kilkudniowym okresie poprzedzającym. Trzeci model {Antecedant Soil 
Water Status) jeszcze bardziej szczegółowo analizuje warunki hydrologiczno-mete
orologiczne uaktywniające ruchy masowe. O możliwości wystąpienia procesów osuwi
skowych decydują dwa czynniki. Jednym z nich jest stopień uwilgocenia pokryw sto
kowych, będący funkcją opadów poprzedzających i parowania potencjalnego, drugim 
zaś jest dobowa wysokość opadów.

Poznanie zależności między wielkością opadów a częstością uaktywniania proce
sów osuwiskowych pozwala prognozować występowanie tych procesów na podstawie 
znanego reżimu warunków opadowych. Jedną z metod wykorzystywanych w tym celu 
jest określanie powtarzalności opadów o określonej wielkości - return periods (np. van 
Buerden 1995), będące częścią wspomnianego już podejścia badawczego znanego jako 
frequency-magnitude approach.

W Polsce obserwujemy obecnie wzrost zainteresowania badaczy osuwiskami uak
tywnianymi przez intensywne opady (tab. 1). Jest to skutek katastrofalnych opadów 
w lipcu 1997 roku, które spowodowały powodzie w dorzeczu Wisły i Odry, a na sto
kach ożywienie ruchów masowych. Podjęte wówczas badania były kontynuowane, 
gdyż kolejne lata: 1998, 2000, 2001 i 2002 - to okresy dalszych wzmożonych ruchów 
osuwiskowych na stokach w różnych częściach Karpat (tab. 1).

Uaktywnienie procesów osuwiskowych w latach 1997-2002 wskazuje na wyraźną 
zależność między wysokością i natężeniem opadów a powstawaniem i okresową ak
tywnością osuwisk w Karpatach. W tabeli 1 zestawiono wybrane wyniki badań osu
wisk powstałych po wysokich opadach w 1997 roku w Karpatach i Sudetach. Dane te 
zestawiono z dostępnymi informacjami na temat wcześniejszych i późniejszych zda
rzeń osuwiskowych w polskich Karpatach. Wyniki badań zazwyczaj nie określają do
kładnej czy nawet przybliżonej liczby form powstałych lub uaktywnionych po danym 
zdarzeniu opadowym. Pozwalająjednak porównać wielkość opadów, które przyczyniły 
się do zainicjowania osuwania.
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Tabela 1
Charakterystyka zdarzeń osuwiskowych wywołanych w Karpatach i w Sudetach 

przez intensywne opady

obszar badań autorzy/rok 
publikacji

data 
powsta

nia 
osuwisk

okres 
opadowy

parametry 
opadu

typ powstałych 
form 

masowych

liczba form 
osuwisko

wych

1 Beskidy 
Zachodnie Stecki (1934) 16-17.07. 

1934 265,2 mm osuwiska 
zwietrzelinowe liczne

2 Beskidy 
Zachodnie

Klimaszewski 
(1935)

16-18.07. 
1934

osuwiska 
zwietrzelinowe 
uaktywnione, 
stare osuwiska

liczne

3 Podhale Jakubowski 
(1964)

29-30. 
06.1958

27-29.06. 
1958 128,3 mm

płytkie osuwi
ska zwietrzeli
nowe

bardzo 
liczne

4

okolice Leska 
(Doły Jasiel- 
sko-Sanockie) Starkel (1960) 20.07. 

1953
110,7 mm 
(3 godz.) płytkie zsuwy liczne

5 Tatry polskie 
(reglowe) Kotarba (1998) 8.07.1997 4-8.07. 

1997

360 mm 
Hala Gąsie
nicowa

płytkie osuwi
ska, złaziska, 
spływy 
gruzowo-błotne

liczne

6
dawne woje
wództwo no
wosądeckie

Poprawa, 
Rączkowski 
(1998)

lipiec 
1997

4-9.07. 
1997

np.
218,4 mm 
w Limanowej

osuwiska 
ziemne, zerwy, 
spływy gruzo
we i gruzowo- 
-błotne

ok. 450

7
Pogórze Wie
lickie (zlewnia 
Sanki)

German (1998) 9.07.1997 4-9.07. 
1997

241,8 mm 
Rozdzielę

płytkie osuwi
ska i zerwy

ponad 300 
osuwisk 
i liczne 
zerwy

8

Beskid 
Wyspowy 
(dorzecze 
Łososiny)

Gorczyca 
(2000, 2002)

9.07.1997 4-9.07. 
1997

218,4 mm 
Limanowa, 
241,8 mm 
Rozdzielę

płytkie osuwi
ska ziemne 
i zwietrzelino
we, zerwy

ok. 1300

4.06.1998 83,1 mm 
Limanowa

zerwy, uaktyw
nienie starych 
osuwisk

kilkadziesiąt

5.05.2000

roztopy 
i opady 
51,8 mm 
Limanowa

aktywność 
osuwisk 
powstałych 
w 1997 roku

ponad 100

9 Beskid Sądecki Ziętara (2002) czerwiec 
1998

deszcze 
ulewne, 
107 mm 
Jaworzyna, 
115 mm 
Tylicz

płytkie osuwi
ska zwietrzeli
nowe i spływy 
gruzowo-błotne

bardzo 
liczne
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10

Beskid Średni, 
Wyspowy, 
Niski, Pogórze 
Wielickie, 
Ciężkowickie, 
Strzyżowskie

Mrozek et al. 
(2000)

12-19.04. 
2000

opady
5.04.2000

roztopy 
i opady

powstanie 
nowych osu
wisk i dalsza 
aktywność 
form powsta
łych w 1997 
roku

bardzo 
liczne

11 Pogórze 
Karpackie Ziętara (2002) 5.04.2000

roztopy 
i opady, 
51,8 mm 
Limanowa

powstanie 
nowych 
osuwisk 
i uaktywnienie 
starych

ok. 550

12

Beskid 
Wyspowy, 
Pogórze 
Wielickie, 
Ciężkowickie, 
Strzyżowskie

Rączkowski, 
Mrozek 
(2002)

2001, 
2002

lipiec 
2001, 
2002

wysokie 
opady 
rozlewne

powstanie 
nowych osu
wisk i dalsza 
aktywność 
form powsta
łych w 1997 
roku

bardzo 
liczne

13 Kotlina 
Sądecka

Lach, Lewik 
(2002)

23-28.07. 
2001

211 mm 
Nowy Sącz, 
243 mm 
Piwniczna

płytkie osuwi
ska zwietrzeli- 
nowe, spływy 
błotne

bardzo 
liczne 
(w samym 
mieście 
Nowy Sącz 
powstało 38 
osuwisk)

14

Kotlina 
Kłodzka, Góry 
Bystrzyckie, 
Masyw Śnież- 
nika

Zieliński 
(2001), 
Dubicki (1997)

5-9.07. 
1997

190,1 mm 
Międzylesie, 
118,6 mm 
Kłodzko

niewielkie 
osuwiska 
zboczowe

sporadyczne

15

Obwód Vsetin, 
Morawy 
(Rep. Czeska)

Kirchner, 
Krejći (1998), 
Krejći et al.
(2000)

7-8.07. 
1997

5—8 07 
1997

380 mm landslides, 
mudflows, 
rock falls

> 250





2. RUCHY MASOWE UAKTYWNIONE 
PODCZAS KATASTROFALNYCH OPADÓW 

I ICH ROLA W MODELOWANIU 
SYSTEMU STOKOWEGO

Rezultatem badań prowadzonych w dorzeczu Łososiny w latach 1997-2002 było opra
cowanie modelu, który opisuje przekształcenie stoków dorzecza Łososiny przez proce
sy masowe wywołane przez ekstremalny impuls opadowy z lipca 1997 roku oraz prze
bieg relaksacji stoków osuwiskowych po tym katastrofalnym zdarzeniu. Zastosowano 
w tym celu podejście systemowe, z wykorzystaniem modelu typu „proces-odpowiedź” 
(w rozumieniu Chorleya, Kennedy 1971). Przedmiotem rozważań uczyniono system 
stokowy dorzecza Łososiny poddany działaniu czynników zewnętrznych (meteorolo
giczno-hydrologicznych), których presja doprowadziła do zaburzenia równowagi sto
ków i powszechnego uaktywnienia ruchów masowych. Założono, że w analizowanym 
okresie system stokowy znajdował się w stanie metastabilnej równowagi dynamicz
nej. Z założenia tego wynika, że zmiany właściwości systemu stokowego dorzecza 
Łososiny mają charakter zrównoważonych fluktuacji wokół stale ewoluujących wa
runków systemu. Owej tendencji w kierunku stanu stałego towarzyszy ciągle zmiana 
energii środowiska. W rezultacie absolutna równowaga jest rzadko osiągnięta. Z kolei 
uaktywnienie ruchów masowych na stokach dorzecza Łososiny doprowadziło, moim 
zdaniem, do zainicjowania nowego stanu równowagi dynamicznej.

Opracowanie wspomnianego modelu jest rezultatem połączenia wyników badań te
renowych prowadzonych w dorzeczu Łososiny w latach 1997-2000 z zaczerpniętymi 
z literatury przedmiotu wynikami modelowania procesów osuwiskowych na stoku. 
Zdecydowałam się wykorzystać trzy różne modele geomorfologiczne mogące się 
w pewnym stopniu uzupełniać. Pierwszy z nich analizuje relację pomiędzy impulsem 
uaktywniającym i odpowiedzią systemu geomorfologicznego (Crozier 1999), drugi 
dotyczy zmienności podatności rzeźby na ruchy osuwiskowe i roli efektów sprzężeń 
zwrotnych w procesie osuwania (Preston 2000), trzeci zaś model przedstawia stadia 
rozwojowe cyklu osuwiskowego (Jemielianowa 1972 vide Jakubowski 1974).

Dla określenia roli ruchów masowych w modelowaniu stoków badanego obszaru 
istotne jest poznanie trzech podstawowych elementów decydujących o funkcjonowaniu 
systemu stokowego w warunkach zaburzonej równowagi (rye. 11). Pierwszy z nich 
charakteryzuje podatność stoków na osuwanie ukształtowaną przez wiele czynników 
naturalnych i antropogenicznych oddziałujących w przeszłości i obecnie na system 
stokowy. Drugi ze wspomnianych elementów charakteryzuje impuls uaktywniający 
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ruchy masowe. Wreszcie trzeci element analizowanego modelu odnosi się do odpo
wiedzi systemu stokowego na impuls opadowy.

2.1. PODATNOŚĆ STOKÓW NA OSUWANIE

Poznanie własności systemu stokowego jest podstawą do dalszych rozważań nad jego 
funkcjonowaniem. Decydują one bowiem o podatności systemu stokowego na osuwa
nie (ryc. 11). Owa podatność wynika ze stopnia stabilności pokryw stokowych oraz 
z charakteru interakcji między systemem stokowym a impulsami zewnętrznymi, mogą
cymi być bezpośrednią przyczyną uaktywniania ruchów masowych.

2.1.1. UWARUNKOWANIA ŚRODOWISKOWE RUCHÓW MASOWYCH 
W DORZECZU ŁOSOSINY

Aktywność procesów osuwiskowych modelujących stoki karpackie wynika z: cech 
rzeźby, budowy geologicznej, właściwości pokryw i gleb oraz szaty roślinnej. Ele
menty te wpływają na obieg wody, która jest głównym czynnikiem rzeźbotwórczym 
(Starkel 1972b). Człowiek przez swoją gospodarkę: wylesienie, obciążenie zabudową 
stoków i ich podcinanie przy budowie dróg przyczynia się do wzrostu natężenia proce
sów osuwiskowych.

2.1.1.1. Budowa geologiczna

Dorzecze Łososiny położone jest w Beskidzie Wyspowym, który należy do Karpat 
Zewnętrznych (fliszowych) sfałdowanych w trzeciorzędzie. Obszar ten zbudowany jest 
ze skał fliszowych płaszczowiny magurskiej wieku głównie kredowego i paleogeń- 
skiego (Książkiewicz 1973). W wewnętrznej budowie płaszczowiny magurskiej domi
nują nieregularne fałdy, łuski i bloki z licznymi uskokami podłużnymi i poprzecznymi. 
Jednostka magurska jest reprezentowana w omawianym terenie przez dwie podjed- 
nostki: brzeżną - raczańską północną i wewnętrzną - raczańską południową (Ciesz
kowski 1992, ryc. 3). W budowie podjednostki raczańskiej północnej główną rolę od
grywają warstwy podmagurskie (eocen górny - oligocen). W brzeżnej części tej strefy 
w stropie występują gruboławicowe piaskowce magurskie facji glaukonitowej. W po
łudniowej strefie raczańskiej najbardziej charakterystyczne są warstwy hieroglifowe
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(eocen środkowy i górny) z piaskowcami magurskimi. Obydwie strefy zazębiają się, 
a granica pomiędzy nimi nie zaznacza się wyraźnie. Ułożenie warstw w części środ
kowej obszaru badań ma przebieg zbliżony do równoleżnikowego.

Styl tektoniki fałdów podłużnych płaszczowiny magurskiej w omawianym obszarze 
jest w znacznym stopniu uwarunkowany różnicami litologicznymi i charakteryzuje się 
różną odpornością utworów młodszych wypełniających synkliny i starszych budują
cych antykliny. Synkliny są tu szerokie, płytkie, zbudowane głównie z gruboławico- 
wych piaskowców magurskich i częściowo z warstw podmagurskich. Antykliny są 
wąskie, dysharmonijnie pofałdowane, czasem złuskowane uformowane głównie przez 
utwory piaskowcowo-łupkowe lub łupkowe (Cieszkowski 1992).

Wschodnia część dorzecza Łososiny należy do strefy Michalczowej - struktury 
geologicznej ukośnej do głównego kierunku struktur karpackich (Cieszkowski 1992). 
W jednostce tej występują warstwy z Jaworzynki, łupki pstre, warstwy hieroglifowe, 
zielone łupki oraz piaskowce z Michalczowej i łupkowo-piaskowcowe warstwy cer- 
gowskie (ryc. 3).

Rozwój osuwisk w Karpatach fliszowych związany jest z wykształceniem litolo- 
giczno-facjalnym płaszczowin. Na powstawanie osuwisk wpływ mają takie elementy 
tektoniczne, jak: powierzchnie nieciągłości, typy nasunięć, uskoki i spękania, a także 
wielkość kąta zapadania warstw oraz nachylenia stoków osuwiskowych (Bober 1984). 
Najbardziej podatne na osuwanie są tu warstwy hieroglifowe, zwłaszcza na kontakcie 
z warstwami magurskimi, oraz warstwy magurskie. Osuwiska strukturalne występujące 
w Beskidzie Wyspowym powstały głównie na kontakcie piaskowców magurskich 
z bardziej łupkowymi utworami.

2.1.1.2. Główne elementy rzeźby

Typową rzeźbą dla Beskidu Wyspowego z charakterystycznymi odizolowanymi góra
mi z długimi podnóżami cechuje się zachodnia część dorzecza Łososiny tzw. Tymbar- 
skie Góry Wyspowe (Starkel 1972b). Na wschód od Tymbarku znajduje się Obniżenie 
Limanowskie wypreparowane w mało odpornych skałach przez dopływy Łososiny. 
Dalej na wschód Łososina przełamuje się przez synklinalne grzbiety (pasma) Kamion- 
nej i Jaworza-Sałasza i monoklinalne pasmo Łopusza i Kobyły (Starkel 1980, fot. 1). 
Rzeźba Beskidu Wyspowego nawiązuje do litologii budujących ją utworów. Mniej 
odporne cienkoławicowe, naprzemianległe warstwy łupków i piaskowców serii pod- 
magurskiej budują dolne partie stoków o niewielkich nachyleniach, a bardziej odporne 
gruboławicowe piaskowce serii magurskiej budują główne szczyty i grzbiety, nadając 
górnym partiom stoków duże nachylenia dochodzące do 30° (ryc. 4).

Główne grzbiety wododzielne dorzecza Łososiny w obszarze badań mają przebieg 
zbliżony do równoleżnikowego o generalnym kierunku WSW-ENE (ryc. 4). Są to 
grzbiety długie, z reguły szerokie, zaokrąglone, o falistym profilu podłużnym. Wystę
pujące kulminacje w obrębie głównych pasm nie są wyraźne, a głębokość przełęczy 
z reguły nie przekracza 80 m, natomiast znaczną głębokość mają przełęcze oddzielają
ce poszczególne góry i pasma, np. Przełęcz Widoma czy Pod Jaworzem. Góry i pasma 
wznoszą się tu do wysokości 600-800 m n.p.m. w części północnej (Kostrza 719,6 m, 
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Kamionna 801,3 m) i 700-900 m n.p.m. w części południowej (Sałasz 909 m, Jaworz 
917,9 m, Babia Góra 727,5 m). W przeciwieństwie do grzbietów wododzielnych 
grzbiety w niższych partiach są krótkie i rozczłonkowane. Dno doliny Łososiny 
w obszarze badań leży w wysokości od 400 do 230 m n.p.m., wysokości względne 
sięgają tu 300-500 m nad dna dolin i zwiększają się w części południowej.

Stoki dorzecza Łososiny cechują się różną długością, nachyleniem i kształtem. 
Długość stoków wynosi od 0,6-0,8 km do ok. 2 km. Występujące tu stoki krawędzio
we - założone na odpornych piaskowcach magurskich w części szczytowej i mało 
odpornych łupkach z wkładkami piaskowców serii podmagurskiej w dolnych partiach 
- charakteryzują się wypukłym odcinkiem górnym, bardzo stromym środkowym 
i wklęsłym, nieznacznie nachylonym podnóżem okrytym pokrywami gliniasto-gruzo- 
wymi o miąższości do 10-20 m (Starkel 1972a).

2.1.1.3. Wody podziemne i pokrywa glebowa

Dorzecze Łososiny - jako obszar gór niskich i wysokich pogórzy, w znacznym stopniu 
wylesiony, o gęstej sieci dróg oraz wysokich opadach - charakteryzuje się szybkim 
tempem spływu śródpokrywowego i czasem koncentracji fali wezbraniowej (Starkel 
1991).

W Beskidzie Wyspowym wysoka wodonośność wiąże się z fliszem piaskowcowym 
i cechuje się typem szczelinowo-porowym. Szczeliny wpływają na przepuszczalność 
kompleksu skalnego, zaś pory międzyziamowe mają duże znaczenie dla zasobności 
wodnej. Szczeliny związane z wietrzeniem współczesnym występujące w strefie do 
głębokości 10-15 m wykazują niewielką wodonośność. Duże znaczenie dla wodono- 
śności mają natomiast odprężeniowe szczeliny wodonośne sięgające w dnach dolin do 
25 m, zaś na stokach do 35-40 m (Kleczkowski 1991).

Zróżnicowanie właściwości hydrologicznych gleb w Karpatach fliszowych zależy 
głównie od budowy geologicznej, tzn. udziału w podłożu utworów piaskowcowych 
i pyłowo-ilastych, od odporności podłoża i od nachylenia stoków. Dorzecze Łososiny - 
zbudowane głównie z utworów piaskowcowo-ilastych magurskich i podmagurskich - 
okrywają przeważnie gleby gliniasto-szkieletowe. Gleby występujące w górnych par
tiach stoków to płytkie, silnie szkieletowe gleby brunatne kwaśne i brunatne wyłu
gowane. Są to głównie łatwo przepuszczalne gleby leśne. W niższych partiach stoków 
występują gliniasto-szkieletowe gleby brunatne wyługowane, średnio przepuszczalne, 
nadające się pod użytki rolne i sady. Gleby te cechują się średnim infiltracyjnym 
i infiltracyjno-retencyjnym i słabym retencyjnym typem obiegu wody w glebie (Adam
czyk 1991). Natomiast o dużej retencyjności stoków porośniętych lasem decyduje 
znaczna szkieletowość występujących tu gleb. W dnie doliny Łososiny wykształciły się 
gleby aluwialne - mady.
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2.1.1.4. Szata roślinna

Szata roślinna ma znaczny wpływ na stosunki wodne dorzecza, w tym zwłaszcza na: 
retencję wód opadowych i roztopowych, spływ powierzchniowy, śródpokrywowy 
i kształtowanie się fali wezbraniowej. Te zaś w dużej mierze wpływają na rozwój pro
cesów rzeźbotwórczych, m.in. ruchy masowe. Najwyższą (bliską 100%) retencyjnością 
charakteryzują się obszary całkowicie porośnięte przez lasy liściaste i zajęte przez 
torfowiska. Wartość retencyjna szaty roślinnej części dorzecza Łososiny stanowiącej 
obszar badań zmienia się od wysokiej (od 70 do 100%) w części zachodniej i połu
dniowej do niskiej (od 10 do 40%) w części środkowej i północnej (Michalik 1991). 
Beskid Wyspowy to obszar o przewadze roślinności synantropijnej. Dominują tu drze
wostany świerkowe z niewielką domieszką jodły i buka. Wprowadzono je tutaj na 
miejsce wyciętych drzewostanów jodłowo-bukowych typowych dla zespołu buczyny 
karpackiej.

Przebieg granicy rolno-leśnej w badanym obszarze w znacznym stopniu jest uza
leżniony od ekspozycji i nachylenia stoków. Granica rolno-leśna przy ekspozycji 
N przebiega dość nisko w wysokości 450-500 m n.p.m., zaś przy S ekspozycji stoków 
w wysokości 700-750 m n.p.m. Las na stokach o ekspozycji S był na dużą skalę wy
pierany przez rolnictwo, a jego linia jest bardzo nieregularna (Nowak, Kostuch 1972).

2.1.1.5. Gospodarcza działalność człowieka

Na wczesny rozwój osadnictwa w dorzeczu Łososiny wpłynęła: dobra dostępność ko
munikacyjna, znaczna szerokość dolin, łagodne spadki w obrębie podnóży umożliwia
jące rozwój rolnictwa i duże zagęszczenie cieków. Pierwsza fala osadnictwa historycz
nego miała tu miejsce w X wieku. Duże ożywienie osadnicze wystąpiło w XII i XIII 
wieku i było związane z traktem wiodącym doliną Łososiny z Krakowa przez Nowy 
Sącz na Węgry (www.powiat.limanowa).

W największym stopniu pod osadnictwo zajęte zostały doliny rzeczne. W dorzeczu 
Łososiny wyróżnić można dwa typy zabudowy terenu: zwarty w dolinach rzek i więk
szych potoków oraz rozproszony na stokach. Grunty orne są zlokalizowane w dolnych 
odcinkach stoków o niewielkich nachyleniach i w dolinach rzek o znacznej szerokości. 
Stoki użytkowane rolniczo pocięte są gęstą siecią dróg, teras śródpolnych i poprze
dzielane niewielkimi zaroślami.

Dorzecze Łososiny w znacznym stopniu zostało wylesione i zagospodarowane rol
niczo. Obszary leśne zajmują mniej niż 40% powierzchni obszaru badań. W gminie 
Laskowa (pow. 7 282 ha), znajdującej się w całości w obszarze badań, 55,5% po
wierzchni jest użytkowana rolniczo (w tym: grunty ome - 38%, łąki - 1%, sady - 
4,5%, pastwiska -12%), pod zabudowę zajęto 4,5% powierzchni gminy, zaś lasy zaj
mują 40% powierzchni (dane z urzędu gminy Laskowa z 1998 roku).

Procesy osuwiskowe są z reguły postrzegane jako zagrożenie dla gospodarki ludz
kiej (Ziętara 1964, 1968, Starkel 1972a). Mimo to w Karpatach, w tym również w do

http://www.powiat.limanowa
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rzeczu Łososiny, na powierzchni dawnych osuwisk są licznie lokalizowane zabudowa
nia mieszkalne i gospodarcze. Wybierając taką lokalizację, mieszkańcy zazwyczaj 
narażają się na skutki ponownego uruchomienia osuwisk: utratę mienia, a czasem 
i życia. Przyczyny takich decyzji wydają się dwojakie. Z jednej strony, wynikały one 
z tego, że ludność miejscowa nie uświadamiała sobie niebezpieczeństwa. Z drugiej 
jednak strony, powierzchnie starych, ustabilizowanych osuwisk stwarzają zazwyczaj 
lepsze warunki dla gospodarowania od sąsiadujących z nimi stoków. Charakteryzuje je 
bowiem: mniejsze nachylenia stoku, dobra dostępność wód powierzchniowych i grun
towych (liczne wypływy wód na przecięciach poziomów wodonośnych), stosunkowo 
miąższa pokrywa glebowa, osłonięcie od wiatrów i lepsze nasłonecznienie (Margie- 
lewski 1999, 2000).

W przyszłości na wzmożony rozwój osuwisk w rejonie Młynnego duży wpływ mo
że mieć planowany zbiornik retencyjny w dolnym odcinku Łososiny między Laskową 
a Młynnem (Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Limanowa).

2.1.2. STOKI PODATNE NA OSUWANIE

Na lokalizację powstałych form wpłynęło wiele czynników. Najważniejszy był oczy
wiście rozkład przestrzenny opadu ulewnego z 9 lipca 1997 roku oraz poprzedzających 
go opadów rozlewnych. O geomorfologicznej skuteczności tych opadów w danym 
miejscu decydował jednak cały zespół czynników fizycznogeograficznych. W niniej
szym podrozdziale przeanalizowano, w jakim stopniu owe uwarunkowania środowi
skowe wpłynęły na lokalizację powstałych form osuwiskowych.

O powszechnym występowaniu osuwisk na stokach dorzecza Łososiny decyduje 
obecność w podłożu utworów fliszowych, zwłaszcza łupków oraz pokryw powstałych 
w rezultacie ich wietrzenia. Rozmieszczenie osuwisk na stoku nie jest jednak równo
mierne. Wynika to nie tylko z tego, że oddziaływanie zewnętrznych impulsów uaktyw
niających ruchy masowe jest ograniczone przestrzennie, lecz również ze zróżnicowania 
warunków wewnętrznych, określających podatność systemu stokowego na osuwanie. 
Zróżnicowanie to dotyczy: kąta nachylenia stoków, litologii warstw, ich upadu, miąż
szości zwietrzeliny, występowania pozostałości dawniejszej aktywności osuwiskowej 
oraz użytkowania i pokrycia terenu.

W analizie wpływu tych czynników na uaktywnienie ruchów masowych posłużono 
się koncepcją zlokalizowanej niestabilności, którą zaczerpnięto ze wspomnianej już 
monografii M.J. Croziera (1986). Zgodnie z tą koncepcją, pewne części stoku są 
szczególnie predysponowane do zachodzenia procesów osuwiskowych. Wiąże się to 
z właściwościami systemu stokowego, które w tym miejscu przyczyniają się do kon
centracji potencjału czynnika inicjującego. Z kolei w innych częściach stoku potencjał 
czynnika inicjującego ulega rozproszeniu, w rezultacie czego ruchy masowe tam nie 
zachodzą lub rozwijają się z opóźnieniem w stosunku do pozostałych partii stoku.

Na podstawie usytuowania form osuwiskowych na stokach dorzecza Łososiny 
względem innych form terenu i infrastruktury gospodarczej określono uwarunkowania 
zewnętrzne sprzyjające aktywności procesów masowych. Czynniki warunkujące po
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wstanie i rozwój badanych form osuwiskowych w obszarze badań w lipcu 1997 roku 
zestawiono na rycinie 8 i w tabeli 2. Uwarunkowania te podzielono na naturalne 
i antropogeniczne.

Tabela 2
Uwarunkowania zewnętrzne na stokach dorzecza Łososiny - sprzyjające procesom masowym

(na podstawie Brunsden 1985 i badań własnych)

uwarunkowania - zmiana stateczności stoków

naturalne antropogeniczne

zwiększenie stromości i długości stoku

- naturalna erozja zboczy dolin, polegająca 
na rozcinaniu dna i podcinaniu zboczy 
dolin przez cieki

- nisze starych osuwisk

- wydobycie materiału w trakcie prac ziemnych

- terasy rolne

odciążenie stoków
- gwałtowne rozcinanie dna i podcinanie 

zboczy dolin przez cieki
- podcinanie stoku pod zabudowę (budynki, 

drogi)
- eksploatacja surowców skalnych (kamienio

łomy)

obciążenie stoków

- nagromadzenie mas koluwialnych - zabudowa (budynki, drogi)

Większość z ponad 1300 skartowanych form osuwiskowych powstała na stokach 
zadamionych. Szczególnie predysponowane dla ich powstawania były zbocza dolin 
i podcięcia drogowe, gdzie powstała ponad połowa badanych form (ryc. 8). W mniej
szym stopniu są to zbocza teras wyższych, stare powierzchnie osuwiskowe oraz terasy 
rolne i podcięcia pod zabudowę.

O częstym występowaniu form osuwiskowych w obrębie podcięć stokowych decy
dował przede wszystkim lokalny, skokowy wzrost nachylenia stoku. To zaś powodo
wało lokalny wzrost energii rzeźby. Podobna wydaje się geneza powszechnego wystę
powania osuwisk na zboczach dolin.

Nieco inna i bardziej złożona jest prawdopodobnie przyczyna preferencyjnego 
uaktywniania procesów masowych w obrębie starych form osuwiskowych. O takiej 
lokalizacji osuwisk decydowało to, że z reguły są to wklęsłe formy rzeźby, wskutek 
czego koncentruje się tam spływ wód powierzchniowych i gruntowych. Może to pro
wadzić do wcześniejszego niż na sąsiednich stokach przepojenia zwietrzeliny wodą, na 
którą to możliwość wskazywał M.J. Crozier (1986). Inne czynniki decydujące o prefe
rencyjnym występowaniu osuwisk w obrębie starszych form to: obecność „uśpionych” 
powierzchni poślizgu oraz z reguły większa niż w sąsiedztwie miąższość zwietrzeliny.
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UWARUNKOWANIA NATURALNE

Kamieniołomy 4 formy 0

Podcięcia przy nasypach 4 fOrmy 
kolejowych

100 form udział form osuwiskowych o różnych uwarunkowaniach 
naturalnych i antropogenicznych

Ryc. 8. Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne sprzyjające aktywności procesów masowych 
w okresie badań 1997-2000

Fig. 8. Natural and anthropogenic factors conductive to mass processes during 1997-2000

Występowaniu płytkich osuwisk ziemnych i zwietrzelinowych sprzyja też wystę
powanie na stoku pokrywy darniowej. Roślinność trawiasta utrudnia proces spłukiwa
nia i na dłużej zatrzymuje wodę opadową. Dzięki temu grunt z pokrywą darniową pod 
wpływem wody w sposób znaczny zwiększa swój ciężar, a jednocześnie zmniejsza się 
spójność pokryw. Niezwykle istotna jest także działalność człowieka, która w znacz
nym stopniu przyczyniła się do zaburzenia stabilności stoków.
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Aby przedstawiony powyżej schemat podatności systemu stokowego na osuwanie 
był kompletny, nie wolno zapominać o tym, że stabilność stoków zmienia się nie tylko 
w przestrzeni, lecz także wraz z upływem czasu. Jednym z decydujących o tym czyn
ników jest postępujący proces wietrzenia pokryw stokowych. Przyczynia się on do 
zwiększenia podatności utworów stokowych na osuwanie m.in. wskutek wzrostu miąż
szości zwietrzeliny. O osłabieniu stabilności pewnych fragmentów systemu stokowego 
decydować też może wpływ czynników zewnętrznych, takich jak fragmentacja stoku 
na skutek przekształcania go przez człowieka czy też działalność erozyjna rzek.

2.2. IMPULS UAKTYWNIAJĄCY

Pojawianie się osuwisk jest spowodowane zachwianiem równowagi między napręże
niami powstrzymującymi i naprężeniami odrywającymi w obrębie stoku (Embleton, 
Thomes 1985). Zazwyczaj owo zachwianie warunków równowagi stokowej jest wyni
kiem impulsu z zewnątrz, którym często jest wystąpienie opadów. Tak duża - chociaż 
pośrednia - rola czynnika opadowego w uaktywnianiu ruchów masowych wynika 
z tego, że opady są zjawiskiem niezwykle zmiennym w czasie i przestrzeni. W rezulta
cie to one sterują zazwyczaj procesem osłabiania naprężeń powstrzymujących osuwa
nie się pokryw stokowych (Crozier 1999).

Określanie progowych wartości parametrów charakteryzujących opad jest z tego 
względu zagadnieniem często podejmowanym w geomorfologii dynamicznej. Wartości 
progowe są w geomorfologii uważane za bariery, które muszą być przekroczone, aby 
mogła nastąpić zmiana natężenia, bądź rodzaju procesów kształtujących rzeźbę (Em
bleton, Thomes 1985). W niniejszych rozważaniach zdolność opadów do aktywizacji 
ruchów masowych ujęto jako potencjał impulsu opadowego. W analizie tego poten
cjału wzięto pod uwagę: wysokość opadów, czas ich trwania, natężenie i jego zmien
ność w czasie oraz przestrzenny zasięg oddziaływania opadu (ryc. 11). Jak już wspo
mniano w poprzednim podrozdziale, wysokość progu, który musi zostać przekroczony, 
aby zaszła zmiana w systemie stokowym, jest funkcją podatności systemu stokowego 
na oddziaływanie bodźca opadowego. Ta podatność, będąca również wyznacznikiem 
stopnia stabilności systemu, jest oczywiście zróżnicowana w zależności od warunków 
lokalnych. Może również ewoluować w czasie. Dlatego też trudno jest wyznaczyć 
uniwersalne progowe wartości opadu inicjujące powstawanie osuwisk. Wnioski wy
snute z badań należy odnosić tylko do obszarów o podobnej strukturze środowiska 
przyrodniczego, przede wszystkim w Karpatach fliszowych.
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2.2.1. WARUNKI OPADOWE W KARPATACH POLSKICH W XX WIEKU

Warunki klimatyczne panujące współcześnie w Karpatach fliszowych można uznać za 
sprzyjające rozwojowi procesów masowych (Jakubowski 1974). Najistotniejszym 
czynnikiem klimatycznym decydującym o wystąpieniu, typie i intensywności proce
sów osuwiskowych są opady atmosferyczne. Szczególne znaczenie w uaktywnianiu 
ruchów masowych na stokach mają opady o dużym natężeniu (ulewy, deszcze nawal- 
ne). Wielokrotnie stwierdzano ścisły związek pomiędzy koncentracją osuwisk w da
nym rejonie a zasięgiem lokalnych ulew (Starkel 1960, 1998, Jakubowski 1968, 1974, 
Ziętara 1968, 1975). Sugerowano nawet, że w Karpatach fliszowych wskaźnik perio- 
dyczności powstawania osuwisk jest sterowany rytmem powtarzalności okresów 
wzmożonych opadów atmosferycznych (Jakubowski 1974).

Z całego spektrum elementów klimatu Beskidu Wyspowego istotne w realizacji tej 
pracy było poznanie wysokości opadów, czasu ich trwania i natężenia, a także ich roz
kładu w czasie. W mniejszym stopniu wzięto pod uwagę także grubość i czas zalegania 
pokrywy śnieżnej.

W latach siedemdziesiątych w Zakładzie Klimatologii Instytutu Geografii UJ po
wstało wiele opracowań mających na celu przedstawienie poziomego i pionowego 
zróżnicowania klimatu Karpat. Wykorzystano w nich dane meteorologiczne z dziesię
ciolecia 1954-1963. W pierwszym z nich podjęto próbę wydzielenia rejonów 
o podobnych warunkach wystąpienia ulew i deszczy nawalnych w Karpatach (Kania 
1974). W Beskidzie Wyspowym w latach 1954-1963 zanotowano 75 przypadków 
deszczy ulewnych i nawalnych. W porównaniu z innymi obszarami Karpat Beskid 
Wyspowy charakteryzuje największa liczba deszczy nawalnych. Rejon ten odznacza 
się zarówno najwyższą częstością występowania opadów nawalnych jak i dużą ich 
wydajnością (Kania 1974).

Cenna charakterystyka klimatu znacznej części obszaru badań znajduje się w pracy 
J. Baścika (1972). Na podstawie danych ze stacji meteorologicznych stworzono rów
nania regresji liniowej, pokazujące zależność danych elementów meteorologicznych od 
wysokości nad poziom morza (oddzielnie dla wypukłych i wklęsłych form rzeźby). Na 
podstawie tych równań stworzono mapy klimatyczne, pokazujące rozkład przestrzenny 
elementów klimatycznych w obszarze dawnego powiatu Limanowa. Wysokość opa
dów rocznych w dnie doliny Łososiny kształtuje się od mniej niż 700 mm we wschod
niej jej części do około 800-900 mm w okolicy Limanowej, zaś na wzniesieniach (pa
sma i góry) sięga ponad 1000 mm.

Innym istotnym elementem klimatycznym mającym wpływ na intensyfikację pro
cesów masowych jest pokrywa śnieżna. W dolinie Łososiny śnieg utrzymuje się krócej 
niż przez 80 dni w roku, w okolicy Limanowej około 90 dni, zaś w paśmie Sałasza- 
-Jaworza ponad 120 dni.

E. Cebulak et al. (2000) obok Tatr, Gorców, Beskidu Śląskiego czy Żywieckiego, 
także Beskid Wyspowy zaliczają do obszarów najbardziej narażonych na wysokie 
opady dobowe. Stwierdzono, że w Beskidzie Wyspowym raz na sto lat może wystąpić 
opad dobowy prźekraczający 150 mm.

Wśród stacji opadowych, w których zanotowano najwyższe sumy miesięczne opa
dów w dorzeczu górnej Wisły w XX wieku E. Cebulak (1998) wymienia na 22. miej
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scu Limanową z sumą opadów w lipcu 1934 roku o wysokości 482 mm i sumą roczną 
1080 mm. Inne przykładowe dane opadowe dla dorzecza Łososiny to: bardzo obfite 
opady rzędu 150-250 mm, które wywołały powódź w okresie 20-28 lipca 1960 (Mi
chalczewski, Mycielska 1963) i opady o wysokości od 150 do 200 mm w okresie 
17-19 lipca 1970 roku, które wywołały kolejną powódź (Morawska-Horawska 1971, 
Niedźwiedź 1971).

Bardzo wysokie opady, jakie miały miejsce w lipcu 1997 roku, nastąpiły po długim 
okresie z niskimi opadami rocznymi w latach 1981-1995 (Niedźwiedź et al. 1999). 
Według T. Niedźwiedzia i innych autorów (1999), wysokie opady we wrześniu 1996 
roku w dorzeczu górnej Wisły zapoczątkowały być może bardziej wilgotną fazę 
w przebiegu opadów, zbliżoną do okresów 1958-1960, 1970-1973, 1980. Na tle opa
dów z drugiej połowy lat dziewięćdziesiątych na stacjach IMiGW w Limanowej 
i Rozdzielu sumy miesięczne i roczne charakteryzują się znacznym wzrostem opadów 
w czerwcu i lipcu w latach 1997-2000 i sum rocznych w latach 1997 i 1998 w porów
naniu z latami osiemdziesiątymi i początkiem dziewięćdziesiątych (tab. 3).

Tabela 3
Sumy opadów miesięcznych i rocznych na stacjach IMiGW w Limanowej i Rozdzielu 

w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych (dane z IMiGW)

stacja
Opady miesięczne [mm]

rok I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII suma

Li
m

an
ow

a

1994 57 13 111 115 95 100 23 84 43 71 24 50 786

1995 35 33 70 95 60 132 19 65 89 16 71 47 732

1996 30 18 54 36 143 60 129 146 190 49 34 24 913

1997 16 19 29 70 139 70 332 107 53 62 57 73 1027

1998 66 68 36 108 79 276 116 51 55 86 40 32 1013

1999 20 66 22 54 56 212 137 115 47 98 61 52 940

2000 58 63 111 78 106 72 233 25 47 6 24 35 858

R
oz

dz
ie

lę

1995 28 29 56 83 83 135 32 58 104 14 29 42 693

1996 24 20 50 53 138 69 121 166 185 52 49 22 949

1997 16 23 24 54 141 81 374 109 54 72 60 46 1054

1998 65 56 31 138 97 200 114 78 73 84 50 38 1024

1999 20 61 22 55 71 202 94 108 53 104 41 44 875

2000 32 55 90 67 114 75 266 32 61 10 23 29 854
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2.2.2. IMPULS OPADOWY W LIPCU 1997 ROKU W DORZECZU ŁOSOSINY

W lipcu 1997 roku na terenie Polski południowej katastrofalną w skutkach powódź 
wywołały ulewne deszcze o niespotykanej od 24 lat intensywności. Jednym z obsza
rów w Karpatach fliszowych, gdzie skutki katastrofalnych opadów w 1997 roku oka
zały się największe, był Beskid Wyspowy. Niż stagnujący na północnym przedpolu 
Karpat i związany z nim napływ wilgotnego powietrza z północy spowodowały na 
początku lipca 1997 roku rozlewne opady, które stały się przyczyną katastrofalnej 
powodzi w polskich Karpatach (Niedźwiedź, Czekierda 1998). Intensywne deszcze, 
łączące w sobie cechy opadów rozlewnych i nawalnych, które wystąpiły w dorzeczu 
Łososiny w lipcu 1997 roku, doprowadziły do powszechnej aktywizacji procesów 
masowych i w rezultacie do silnego przemodelowania stoków w tym obszarze.

W Beskidzie Wyspowym od 4 do 7 lipca 1997 roku miały miejsce rozlewne opa
dy o dobowych wartościach 10-30 mm (dane opadowe ze stacji meteorologicznej 
IMiGW w Limanowej i stacji opadowej IMiGW w Rozdzielu). Kolejnego dnia owego 
okresu opadowego - 8 lipca - w Limanowej zanotowano opad o wysokości 85 mm, 
z czego połowa to opad o charakterze ulewy, która trwała około 1 godziny. W dniu 
9 lipca z powstałej wieczorem tego dnia komórki burzowej w ciągu dwu godzin spadło 
w jej centrum co najmniej 150 mm - rycina 5 - (w najbliżej położonej stacji opadowej 
IMiGW w Rozdzielu zanotowano ok. 120 mm, a na stacji w Limanowej 70,5 mm). 
Suma opadów w okresie opadowym od 4 do 9 lipca wyniosła 218,4 mm na stacji 
IMiGW w Limanowej i 241,8 mm w Rozdzielu (ryc. 9a), zaś średnie natężenie 
całego okresu opadowego wyniosło 0,123 mm/minutę. Gdy rozdzielimy ten okres 
opadowy na dni z opadem rozlewnym i opad burzowy 9 lipca otrzymujemy sumę opa
dów rozlewnych od 4 do 8 lipca wynoszącą 148 mm w Limanowej i 122 mm 
w Rozdzielu. Średnie natężenie tych opadów wynosi 0,1 mm/minutę. Suma opadów 
tego sześciodniowego okresu opadowego stanowiła ponad 20% opadu rocznego 
w dorzeczu Łososiny (ryc. 9b). Natomiast średnie natężenie deszczu nawalnego 
(według klasyfikacji K. Chomicza z 1951 roku) dnia 9 lipca, który był bezpośrednią 
przyczyną powstania i ożywienia ruchów masowych, wyniosło: ok. 1,25 mm/minu
tę w centrum opadu, ok. 1 mm/minutę na stacji opadowej w Rozdzielu i 0,504 mm/ 
minutę w Limanowej. Dane opadowe pochodzące ze stacji meteorologicznej IMiGW 
w Limanowej - która znajdowała się już poza obszarem największych opadów - są naj
bardziej szczegółowe, omawiany opad burzowy trwał tu 140 minut i wyniósł 70,5 mm, 
osiągając natężenie 40 mm w ciągu jednej godziny. O ile zasięg opadów w całym okre
sie od 4 do 8 lipca 1997 roku obejmował południową Polskę i północne Czechy, o tyle 
opad burzowy z 9 lipca objął swym zasięgiem jedynie wschodnią część Beskidu Wy
spowego i graniczące z nim części Pogórzy: Wiśnickiego i Ciężkowickiego oraz Gor
ców. Centrum komórki burzowej znajdowało na pograniczu Beskidu Wyspowego 
i Pogórza Wiśnickiego w okolicy Laskowej.

Drugim istotnym impulsem uaktywniającym procesy masowe wywołanym przez 
wyżej omówione opady były wezbrane wody Łososiny i jej dopływów. W dorzeczu 
Łososiny wezbrania mają miejsce głównie latem (zwłaszcza w lipcu) i są wynikiem 
deszczy nawalnych. Fala powodziowa tworzy się tu bardzo szybko, w czasie od kilku
nastu do kilkudziesięciu godzin. Wezbranie w lipcu 1997 roku zostało zaklasyfikowane
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Ryc. 9. Opady dobowe w czerwcu i lipcu 1997 roku na stacji IMiGW w Rozdzielu i Limanowej (a), 
krzywe kumulatywne opadów (w mm) według danych ze stacji A: Limanowa, B: Rozdzielę 

za okres 1.06-31.07.1997 roku (b)

Fig. 9. Daily precipitation in June and July 1997 at IMiGW stations at Rozdzielę and Limanowa (a), 
cumulative precipitation curves (mm) at A) Limanowa, B) Rozdzielę during 1 June-31 July 1997 (b) 
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jako „katastrofalne wielkie” o prawdopodobieństwie wielkości kulminacyjnego prze
pływu 5%. W profilu hydrometrycznym Piekiełko zanotowano 9 lipca 1997 roku falę 
kulminacyjną o wysokości 430 cm, zaś w Jakubkowicach o wysokości 585 cm (ryc. 2). 
Stany wody na wodowskazach przekroczyły wartości, jakie zanotowano tu podczas 
jednej z największych powodzi w 1934 roku.

W dniach 18-21 lipca miał miejsce kolejny niż z opadami rozlewnymi. Wówczas 
na stacji opadowej w Limanowej i Rozdzielu spadło po 57 mm deszczu, o średnim 
natężeniu ok. 0,03 mm/minutę. Był to następny impuls intensyfikujący ruchy masowe. 
Zasięg jego oddziaływania był znacznie mniejszy w stosunku do tego sprzed 10-12 dni 
i ograniczył się głównie do wtórnych ruchów masowych i rozwoju form wcześniej 
powstałych. W kolejnych dniach lipca opady przesunęły się na wschód. W dorzeczu 
Łososiny zaznaczyły dwudniowym - 25 i 26 lipca - okresem opadowym o niewielkich 
sumach rzędu 20-30 mm (ryc. 9a).

2.2.3. IMPULSY OPADOWE W DORZECZU ŁOSOSINY 
W LATACH 1998-2000

W latach 1998 i 1999 sumy opadów rocznych przekraczały średnie wieloletnie 
w dorzeczu Łososiny (Mrozek et al. 2000). Jednak opady średnie miesięczne były 
znacznie niższe niż te w lipcu 1997 roku. Nie oznacza to jednak, że nie obserwowano 
ruchów masowych w obszarze badań. Ich wielkość i natężenie były jednak dużo mniej
sze od tych z lipca 1997 roku. Na uwagę zasługuje tu zwłaszcza opad burzowy 
z 4 czerwca 1998, który wywołał następną powódź w dorzeczu Łososiny. Wysokość 
opadu w leżącej w jego centrum Limanowej wyniosła 83,1 mm, która to wartość była 
porównywalna z tą z 9 lipca 1997 roku. Geomorfologiczne skutki ulewy ograniczyły 
się głównie do erozyjnej działalności wód wezbranych potoków. Przepojenie pokryw 
stokowych wodą opadową przyczyniło się przede wszystkim do uaktywnienia wtór
nych ruchów osuwiskowych w obrębie form powstałych w poprzednim roku. Nowo 
powstałe formy to głównie niewielkie zerwy.

Na wiosnę 2000 roku nastąpiła kolejna faza wzmożonej aktywności ruchów maso
wych w dorzeczu Łososiny. Było to rezultatem przepojenia utworów stokowych przez 
wody opadowe i roztopowe. Szczegółowy opis sytuacji meteorologicznej, która dopro
wadziła do tego zdarzenia osuwiskowego, przedstawiono na podstawie danych udostęp
nionych przez IMiGW oraz opracowania T. Mrozek et al. (2000). W sezonie zimowym 
1999/2000 pokrywa śnieżna w dorzeczu Łososiny występowała w okresie od listopada 
do marca. Jej maksymalna grubość osiągała kilkakrotnie 40-50 cm na stacji meteorolo
gicznej IMiGW w Limanowej i w Rozdzielu. Pokrywa śnieżna zanikała jednak w tym 
czasie kilkakrotnie. Wynikało to z tego, że okresy z temperaturą minimalną lub średnią 
dobową utrzymującą się poniżej 0°C trwały maksymalnie kilka dekad i były przerywane 
okresami dodatnich temperatur. W styczniu temperatura powietrza osiągnęła w Limano
wej maksymalnie 7,6°C, zaś w lutym aż 14°C. Skutkiem wspomnianego kilkakrotnego 
wzrostu temperatury powietrza było topnienie pokrywy śnieżnej, które przyczyniło się do 
stosunkowo dobrego przepojenia pokryw stokowych wodą.
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Wyżej opisane warunki meteorologiczne sprawiły, że powstały warunki sprzyjające 
niestabilności pokryw stokowych. W tej sytuacji bodźcem uruchamiającym procesy 
osuwiskowe okazały się wysokie opady deszczu z 5 kwietnia 2000 roku, które po 
kilku godzinach przekształciły się w intensywny opad śniegu. Opady z 5 kwietnia 2000 
były najwyższymi zanotowanymi tej zimy i osiągnęły 51,8 mm na stacji IMiGW 
w Limanowej i 41,2 mm na posterunku opadowym w Rozdzielu. Tego samego dnia 
nad tym regionem przemieszczał się front chłodny, z którym związane były opady 
śniegu. Te szczególne warunki pogodowe stały się przyczyną intensyfikacji procesów 
osuwiskowych, które były obserwowane przez wiele dni w trakcie topnienia śniegu. 
Doszło w tym czasie do powszechnych wtórnych ruchów osuwiskowych w obrębie 
form powstałych w 1997 roku oraz ożywienia kilku starych form osuwiskowych. Opad 
ten, połączony z gwałtownym topnieniem pokrywy śnieżnej, spowodował dalszy roz
wój licznych osuwisk powstałych w lipcu 1997 roku, a także powstanie nowych form. 
Zasięg tego opadu był znaczny i objął także część Pogórza Wiśnickiego i Ciężkowic- 
kiego.

W lipcu 2001 roku, już po zakończeniu etapu badań terenowych w dorzeczu Łoso
siny, w polskich Karpatach ponownie wystąpiły opady o dużej wysokości, które spo
wodowały liczne wezbrania powodziowe i aktywację ruchów masowych w wielu miej
scach. Klęski te w niewielkim stopniu, w porównaniu z 1997 rokiem, dotknęły badany 
teren. Jednak w jego sąsiedztwie, na Pogórzu Rożnowskim i w Kotlinie Sądeckiej, 
miało wówczas miejsce silne przemodelowanie rzeźby przez procesy osuwiskowe. 
Było to rezultatem opadów z 23-27 lipca 2001 roku (Lach, Lewik 2002). Bezpośrednią 
przyczyną uaktywnienia osuwisk były wówczas opady burzowe. Podobnie jak w lipcu 
1997 roku były one poprzedzone przygotowawczym okresem opadowym, co, jak się 
wydaje, zadecydowało o ich geomorfologicznej skuteczności.

2.2.4. WARTOŚCI PROGOWE OPADÓW UAKTYWNIAJĄCYCH 
PROCESY MASOWE

Liczne badania nad geomorfologiczną rolą ekstremalnych opadów w polskich Karpa
tach pozwoliły na określenie typów opadów, w czasie których następuje przekroczenie 
wartości progowych wystąpienia procesów morfogenetycznych (m.in. Starkel 1996, 
Gil 1997). Zróżnicowanie takich parametrów opadu, jak: natężenie, rozkład w czasie, 
wysokość, czas trwania warunkuje uaktywnienie odmiennych typów procesów maso
wych. Według L. Starkla (1996), krótkotrwałe lokalne opady o natężeniu 1-3 mm/ 
minutę są przyczyną aktywności takich procesów, jak spłukiwanie i spływy ziemne 
w Karpatach fliszowych, a w Tatrach spływów gruzowych. Opady rozlewne o wysoko
ści 150-400 mm w ciągu 2-5 dni prowadzą do powstania osuwisk ziemnych i zwie- 
trzelinowych. Natomiast do uruchomienia głębokich osuwisk skalnych może dojść 
w trakcie długotrwałych opadów rozlewnych o sumach miesięcznych 100-500 mm. 
Podobne wartości progowe uaktywniania procesów osuwiskowych podaje E. Gil 
(1997). Głębokie skalno-zwietrzelinowe osuwiska powstają w warunkach pełnej satu
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racji. Warunki takie występują podczas 20-45-dniowego okresu opadowego o sumie 
250-300 mm i średnim natężeniu nieprzekraczającym 0,025 mm/minutę. Podczas opa
dów o większej intensywności przy niepełnej saturacji występują płytkie ruchy osuwi
skowe i odmładzane są osuwiska okresowo aktywne.

Opady w lipcu 1997 roku w dorzeczu Łososiny cechowały się znacznym zróżnico
waniem. Wystąpiły w tym czasie zarówno opady rozlewne, jak i ulewy. W lipcu 1997 
roku na stacjach IMiGW w Limanowej i Rozdzielu wystąpiło 20 dni z opadem o sumie 
znacznie przekraczającej 300 mm (ryc. 9, tab. 3). Porównując parametry tych opadów 
z typami opadów aktywizującymi różne rodzaje procesów masowych wydzielonymi 
przez L. Starkla (1996) i E. Gila (1997), można stwierdzić, że w lipcu 1997 roku 
w dorzeczu Łososiny zostały przekroczone wartości progowe wystąpienia zarówno 
płytkich zsuwów, spływów torencjalnych i błotno-gruzowych, jak i uruchomienia nie
których starych osuwisk.

Porównanie przestrzennego wzorca rozmieszczenia niewielkich, płytkich osuwisk 
zwietrzelinowych - będących najpowszechniej występującymi formami - z zasięgiem 
opadu burzowego z 9 lipca 1997 roku pozwala na ustalenie progów opadowych uak
tywniających procesy masowe w zaistniałych bardzo sprzyjających warunkach. 
O uruchomieniu procesów masowych na dużą skalę zdecydował dwugodzinny opad 
ulewny o wysokości co najmniej 70 mm, poprzedzony kilkudniowymi opadami roz
lewnymi o wysokości bliskiej 170 mm. Wartość tę uznano za próg opadowy aktywi
zujący osuwanie (ryc. 6, 7). Ta wartość progowa odnosi się do obszarów Karpat fli
szowych, o przeważającym typie gór średnich i niskich oraz pogórzy wysokich, 
w znacznym stopniu wylesionych. Powszechnej aktywizacji procesów osuwiskowych 
sprzyjało przede wszystkim przepojenie pokryw zwietrzelinowych wodą w wyniku 
rozlewnych opadów w dniach 4-8 lipca 1997 roku. Można przypuszczać, że wysokość 
i rozkład opadów w tym okresie mogłyby się okazać wystarczające do uaktywnienia 
ruchów masowych. Jednak skala tych procesów bez dodatkowego bodźca, za jaki 
można uznać opad ulewny, byłaby z pewnością nieporównywalnie mniejsza. W rejonie 
centrum komórki burzowej, gdzie opad był wyższy od 100 mm, wystąpił powszechny 
rozwój procesów masowych. Powstało tu najwięcej form osuwiskowych, a przemiesz
czane masy zwietrzelinowe i ziemne charakteryzowały się często znacznym upłynnie
niem. Tam jednak potencjał bodźca opadowego uległ wzmocnieniu jako skutek wystę
powania specyficznych uwarunkowań lokalnych - opisanych w poprzednim podroz
dziale - sprzyjających koncentracji dużych ilości wody w utworach stokowych. Należy 
tu dodać, że gdyby podobny opad nastąpił w roku następnym, jego skutki okazałyby 
się prawdopodobnie znacznie mniejsze ze względu na zmianę warunków wewnętrz
nych systemu stokowego, tzn. podwyższenie wartości progowej uruchomienia proce
sów masowych.

W okresie badań - latach 1997-2000 - zaistniały dwie sytuacje meteorologiczne, 
które przyczyniły się do zaktywizowania procesów masowych na stokach dorzecza 
Łososiny. Z punktu widzenia geomorfologicznej skuteczności opadów w uaktywnianiu 
procesów osuwiskowych na stokach, ciekawe okazało się porównanie opisanych po
wyżej sytuacji meteorologicznych. Zarówno opad z 4 czerwca 1998 roku, jak i opad 
z 5 kwietnia 2000 roku na podstawie klasyfikacji K. Chomicza (1951) można zaliczyć 
do opadów ulewnych. Jednak dużo bardziej geomorfologicznie skuteczny okazał się 
opad z 5 kwietnia 2000, który spadł na grunt przepojony wodami roztopowymi. Po-



Fot. 1. Środkowa część dorzecza Łososiny, w tle pasmo Sałasza-Jaworza 

Photo 1. Middle section ot Łososina catchment basin, Satasz-Jaworz ridge in background

Fot. 2. Zerwa z osiadania w obrębie terasy rolnej w Laskowej (forma nr 298) 

Photo 2. Subsidence land-slump in a field terrace at Laskowa (Feature No. 298)



a)

Fot. 3. Płytkie osuwisko ziemno-zwietrzelinowe na stokach o ekspozycji S 
w Laskowej (forma nr 597) - a; Jęzor osuwiska nr 597 - stan w listopadzie 1997 roku - b 

Photo 3. Shallow south facing earth-and-waste mantle landslide at Laskowa (Feature 
No. 597) - a; Colluvial tongues of landslide No. 597 - November 1997 - b

Fot. 4. Osuwisko rotacyjne w Mlynnem (forma nr 966) 

Photo 4. Rotational landslide at Mtynne (Feature No. 966)















45

twierdza to wysnuty wcześniej wniosek, że pojedynczy opad ulewny - nawet znacznej 
wysokości - bez poprzedzającego go okresu opadowego (lub roztopowego) nie jest 
w stanie ożywić ruchów masowych na dużą skalę. Zestawienie potencjału tych impul
sów uaktywniających ruchy masowe z wielkością opadów z lipca 1997 roku jest jed
nak trudne. Wynika to z faktu, że powszechna aktywacja ruchów masowych, do której 
wtedy doszło, doprowadziła do ukształtowania się nowego reżimu metastabilnej rów
nowagi dynamicznej, znacząco zmieniając podatność systemu stokowego na osuwanie.

Porównano także sytuację opadową zaistniałą w dorzeczu Łososiny w czerwcu 
i w lipcu 1997 roku z progowymi wartościami opadu uaktywniającymi ruchy osuwi
skowe podanymi w literaturze zagranicznej (Govi, Sorzana 1980, Glade 2000). 
M. Govi i P.F. Sorzana (1980) przedstawili wartości progowe zajścia płytkich spływów 
w Piemoncie. Istnieje pewne podobieństwo określonych przez nich wartości progo
wych z sytuacją opadową z początku lipca 1997 roku. Dotyczy ono zwłaszcza czaso
wego wzorca impulsu opadowego, charakteryzowanego przez występowanie krótko
trwałych, lecz bardzo wysokich opadów, w końcowej fazie odznaczających się dużą 
intensywnością. Ponadto opady w lipcu 1997 roku spowodowały - podobnie jak 
w Piemoncie - powstanie w dorzeczu Łososiny wielu płytkich spływów gruzowo-błot- 
nych, które należą do procesów rzadkich w Karpatach fliszowych (Zabuski et al. 
1999). Natomiast wysokość opadu burzowego zaobserwowana 9 lipca w Rozdzielu 
(przekraczająca 120 mm) jest bliska progowej wartości opadów dobowych - wynoszą
cej 140 mm, przy której w rejonie Wellington w Nowej Zelandii - zgodnie z oblicze
niami modelowymi - zawsze zachodziły ruchy masowe (Glade 2000). Wyniki powyż
szych porównań wartości progowych opadów uaktywniających ruchy osuwiskowe 
należy jednak traktować ostrożnie z racji różnic warunków lokalnych w Karpatach 
fliszowych, Piemoncie i w Nowej Zelandii.

2.3. REAKCJA SYSTEMU STOKOWEGO

Opisane w poprzednim podrozdziale katastrofalne opady z lipca 1997 roku doprowa
dziły do przekroczenia progu stabilności stoków w dorzeczu Łososiny. Reakcją sys
temu stokowego była aktywizacja procesów osuwiskowych (ryc. 11). Był to pierwszy 
etap odpowiedzi morfologii tego obszaru na zmianę rodzaju i natężenia bodźców ze
wnętrznych oddziałujących na system stokowy. Objął on stadium głównych prze
mieszczeń osuwiskowych. Nowo powstałe osuwiska są to głównie płytkie formy 
zwietrzelinowe, zwykle o niewielkiej powierzchni. Uaktywnione zostały także duże 
stare osuwiska i złaziska.

Istotne dla zrozumienia wielkości reakcji systemu stokowego jest stwierdzenie, że 
procesy osuwiskowe kształtowały rzeźbę badanego obszaru od dłuższego czasu, 
o czym świadczą liczne stare formy osuwiskowe różnej generacji. W ostatnich dziesię
cioleciach procesy osuwiskowe były tam jednak sporadyczne. Wskazuje na to brak 
świeżych form osuwiskowych i nieliczne zgłoszenia do urzędów gminnych o tego typu 
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zagrożeniach. Z tego względu aktywność procesów osuwiskowych na tak szeroką ska
lę, jak obserwowano w lipcu 1997 roku, uznano z punktu widzenia geomorfologiczne
go za zjawisko o charakterze katastrofalnym. Stwierdzenie to tłumaczy gwałtowny 
wzrost natężenia procesów osuwiskowych i skala, na jaką zaszły. Skutki tych procesów 
okazały się katastrofalne także dla miejscowej ludności, zakłócając na długie miesiące 
normalne funkcjonowanie.

Reakcja systemu stokowego na bodziec opadowy była złożona. Oznacza to, że róż
ne części tego systemu w niejednorodny sposób zareagowały na czynnik inicjujący, 
jakim był opad burzowy z 9 lipca 1997 roku. Wynika to z odmiennej podatności po
szczególnych części systemu stokowego na osuwanie oraz ze zróżnicowania prze
strzennego wielkości opadów inicjujących proces.

2.3.1. PRZEKSZTAŁCENIE STOKÓW W DORZECZU ŁOSOSINY 
PRZEZ PROCESY MASOWE

Seria zdarzeń opadowych, jaka zaszła w latach 1997-2000, spowodowała uaktywnie
nie na bardzo dużą skalę procesów masowych na stokach dorzecza Łososiny. Wyni
kiem badań terenowych, przeprowadzonych w celu określenia stopnia przekształcenia 
stoków dorzecza Łososiny przez procesy masowe w okresie 1997-2000, było skarto
wanie 1340 form osuwiskowych, spływów ziemnych i złazisk (ryc. 10, 12). Na stokach 
obszaru badań skartowano 1193 nowo powstałe formy osuwiskowe o łącznej po
wierzchni 254 391 m2. Skartowano także 147 starych osuwisk i złazisk o powierzchni 
7 774 121 m2, z czego 89 osuwisk zostało częściowo, a 21 w znacznym stopniu, uak
tywnionych w okresie badań (tab. 4). Pozostałe 37 form o łącznej powierzchni ponad 
5 km2 to osuwiska, które w okresie badań nie wykazywały aktywności osuwiskowej.

Tabela 4
Liczba i powierzchnia nowo powstałych i starych osuwisk w wyróżnionych obszarach dorzecza Łososiny

Stare 
osuwiska 

nieaktywne

Stare 
osuwiska 
częściowo 
aktywne

Stare 
osuwiska 

uaktywnione

Nowe osuwiska 
i zerwy w obrębie 

starych form 
osuwiskowych

Nowe 
formy 

osuwiskowe

Przyrzecze 
Laskowa- 
-Krosna

liczba 2 14 5 76 32

pow. m2 638 000 471 175 183 600 65 676 14 364
Przyrzecze 
Laskowa- 
-Młynne

liczba 2 5 3 34 47

pow. m2 20 950 195 150 13 700 18 059 6 919

Laskowa- 
-Rozdzielę

liczba - 4 - 14 52

pow. m2 - 28 800 - 292 5 481

Kamionka 
Mała

liczba 2 8 2 36 54

pow. m2 6 300 123 600 32 150 4 800 2 766
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Laskowa 
Górna

liczba 5 6 2 13 64
pow. m2 65 600 66 820 16 800 624 3 720

Jaworzna
liczba - 4 - 23 83
pow. m2 - 398 000 - 1 141 11 102

Żmiąca
liczba 2 1 - 14 85
pow. m2 950 000 414 000 - 1 994 7 205

Laskowa- 
-Rozpite 
(las)

liczba - 1 - 9 32

pow. m2 - 90 000 - 3 717 5 548

Laskowa- 
-Rozpite 
(wieś)

liczba 3 6 - 19 79

pow. m2 22 700 110 100 - 5 063 5 265

Krosna
liczba 1 3 2 9 44
pow. m2 16 800 22 800 9 110 4 583 3 786

Młynówka
liczba - 2 1 4 3
pow. m2 - 43 450 3 750 4 908 98

Młynne
liczba 1 3 2 4 5
pow. m2 140 000 45 900 24 775 4 656 1 517

Młynne 
Graniczny

liczba - 4 - 3 14
pow. m2 - 68 290 - 2 750 825

Limanowa 
Starowiejski 
Potok

liczba 8 4 1 9 86

pow. m2 1 058 625 97 675 25 200 3 178 9 900

Stańkowa
liczba 2 3 1 1 11
pow. m2 25 200 80 100 19 200 156 618

Pasierbiec
liczba - 2 - 1 29
pow. m2 - 9 400 - 198 3 635

Błażówka
liczba 1 - - - 12
pow. m2 560 000 - - - 459

Limanowa- 
-Tymbark 
stoki S

liczba 1 - - - 33

pow. m2 450 000 - - - 4 046

Limanowa- 
-Tymbark 
stoki N

liczba 1 2 - 1 29

pow. m2 800 000 4 200 - 90 1 657

Przyrzecze 
Krosna-Zb. 
Czchów

liczba 4 10 - - 30

pow. m2 244 400 31 245 - - 6 324

Przyrzecze 
Laskowa-Zb. 
Czchów

liczba 2 6 - 1 56

pow. m2 29 900 116 378 - 616 9 449

Sechna
liczba - 1 2 1 41
pow. m2 - 18 600 47 300 675 26 531

Suma
liczba 37 89 21 272 921
pow. m2 5 028 475 2 435 679 375 582 123 176 131 215
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Ryc. 10. Udział sklasyfikowanych typów form osuwiskowych: A - przedstawia liczbę i udział form 
sklasyfikowanych według sposobu przemieszczania mas osuwiskowych, B - przedstawia liczbę 

i udział form sklasyfikowanych według rodzaju materiału podlegającego osuwaniu

Fig. 10. Breakdown of classified landslide feature types: A - number and percentage of features classified 
according to the type of landslide movement, B - number and percentage of features classified according 

to the type of displaced material



Ryc. 11. Model rozwoju systemu stokowego dorzecza Łososiny 

Fig. 11. Slope system development model in Łososina catchment basin













Rye. 14. Lokalizacja form osuwiskowych w obszarze przyrzecza Laskowa-Krosna (fragment obszaru najsilniej przekształconego): 1 - nowe formy osuwiskowe 
i spływy torencjalne powstałe po 9 lipca 1997, 2 - stare osuwiska uaktywnione w okresie badań 1997-2000, 3 - stare osuwiska częściowo uaktywnione 

w okresie badań 1997-2000, 4 - stare osuwiska nieaktywne, 5 - część obszaru badań analizowana na innych rycinach, 6 - granice przyrzecza, 7 - wtórne 
ruchy osuwiskowe form: a - w 1998 roku, b - w 1999 roku, c - w 2000 roku, 8 - dalszy rozwój i powstanie nowych form osuwiskowych

Fig. 14. Location of landslide features in the Laskowa-Krosna inter-basin (in the most intensely transformed area: 1 - new landslide features and torrential flows emerged 
after 9 July 1997, 2 - old landslides activated during 1997-2000 study period, 3 - old landslides partly activated during 1997-2000, 4 - old inactive landslides, 

5 - part of study area reviewed on other figures, 6 - inter-basin boundary, 7 - secondary landslide movements: (a) in 1998, (b) in 1999, (c) in 2000,
8 - further development and emergence of landslide features
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2.3.1.1. Ocena geomorfologicznych skutków katastrofalnych opadów 
w 1997 roku

W czasie katastrofalnych opadów w lipcu 1997 roku został przekroczony próg stabil
ności stoków w dorzeczu Łososiny. Przejawiło się to w intensyfikacji procesów maso
wych i erozyjnych. W rezultacie, na stokach powstały takie formy, jak: osuwiska, 
zerwy z osiadania, systemy spływów gruzowo-błotnych i liczne rozcięcia erozyjne. 
Uaktywnione zostały także stare osuwiska i powierzchnie złaziskowe (ryc. 10). 
Około 1300 form osuwiskowych, czyli ponad 98% form skartowanych w całym okre
sie badań, powstało lub uaktywniło się w lipcu 1997 roku. Większość badanych form 
osuwiskowych powstała w ciągu jednego zdarzenia 9 lipca 1997 roku. Natężenie 
i rozkład ruchu mas zwietrzelinowych był nierównomierny. Osuwanie zaczęło się już 
w trakcie nawalnego opadu 9 lipca 1997 roku. Najbardziej spektakularne przemiesz
czenia miały miejsce ok. 1-2 godzin po opadzie. Powstały wówczas formy osuwisko
we, których przemieszczane masy były najbardziej przepojone wodą i przekształcały 
się w spływy błotne lub rumoszowe. Powstałe formy charakteryzuje słabo widoczna 
powierzchnia poślizgu, nierówna powierzchnia niszy i transport osuwających się mas 
materiału na bardzo duże odległości.

Zdecydowana większość nowych form osuwiskowych powstałych w lipcu 1997 ro
ku to niewielkie zerwy z osiadania (fot. 2). Są one zlokalizowane przede wszystkim 
wzdłuż podcięć drogowych, podcięć pod zabudowę, teras rolnych i na zboczach dolin. 
Innymi bardzo charakterystycznymi formami osuwiskowymi powstałymi po opadach 
w lipcu 1997 roku były wąskie, długie i płytkie zsuwy zwietrzeliny (fot. 3, 4). Te 
płytkie osuwiska powstawały głównie na stokach pokrytych darnią. Pokrywa zwietrze- 
linowa na stokach - z reguły o miąższości nieprzekraczającej 1-2 m - w wyniku osu
wania została prawie całkowicie usunięta. Wiele form powstało w rezultacie działania 
zarówno mechanizmów zsuwania, jak i spływu, łącząc w sobie cechy osuwiska i spły
wu gruzowo-błotnego lub torencjalnego. Form o głębszej powierzchni poślizgu, a więc 
osuwisk skalnych i skalno-zwietrzelinowych, było niewiele i zwykle były to uaktyw
nione stare osuwiska.

Formy osuwiskowe powstałe w lipcu 1997 roku są bardzo zróżnicowane pod 
względem morfometrycznym. Powierzchnia form nowo powstałych i uaktywnionych 
starych osuwisk zawiera się w przedziale od kilku m2 do blisko 20 tys. m. Długość 
nowo powstałych i uaktywnionych starych osuwisk mieści się w przedziale od 2 m do 
240 m (tab. 5).
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Tabela 5
Charakterystyka morfometryczna nowo powstałych form osuwiskowych w wyróżnionych obszarach 

dorzecza Łososiny

Liczba nowych 
form

Przedział 
wysokości 
n.p.m. [m] 

obszaru badań

Przedział 
wysokości 
n.p.m. [m] 

występowania 
form

Przedział 
powierzchni 
nowych form

Przedział 
długości form

m m m2 m
Przyrzecze 
Laskowa- 
-Krosna

108 299-541 309-500 4-4200 2-210

Przyrzecze 
Laskowa- 
-Młynne

81 310-740 318-109 18-3910 5-186

Laskowa- 
-Rozdziele 66 316-660 327-508 4-1320 2-140

Kamionka 
Mała 90 302-609 316-552 4-1400 2-50

Laskowa 
Górna 77 330-690 340-540 6-330 2-16

Jaworzna 106 305-905 461-825 6-10 800 2-50

Żmiąca 99 298-917 315-642 9-1596 3-55

Laskowa- 
-Rozpite 
(las)

41 330-752 340-551 20-2990 3-32

Laskowa- 
-Rozpite 
(wieś)

98 310-860 319-721 15-1722 4-82

Krosna 53 290-585 315-494 12-902 3-82

Młynówka 7 350-542 368-410 20-3744 5-78

Młynne 9 350-800 424-504 48-4400 6-55

Młynne 
Graniczny 17 345-660 360-498 20-2400 5-60

Limanowa 
Starowiejski 
Potok

95 350-920 358-730 6-1200 2-40

Stańkowa 12 270-900 278-510 30-19 200 4-240

Pasierbiec 30 355-760 561-528 16-840 3-40

Błażówka 12 370-690 376-493 16-56 5-7
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Limanowa- 
-Tymbark 
stoki S

33 350-710 360-448 12-1568 3-56

Limanowa- 
-Tymbark 
stoki N

30 360-630 367-483 24-196 4-28

Przyrzecze 
Krosna- 
-Zb. Czchów

30 236-490 242-423 24-960 4-35

Przyrzecze 
Laskowa- 
-Zb. Czchów

57 240-700 261-501 20-3 230 4-170

Sechna 42 280-530 301-451 24-12 300 4-150

Obok procesów osuwiskowych znaczny udział w przekształceniu rzeźby dorzecza 
Łososiny miały także spływy torencjalne, błotne i gruzowo-błotne. Spływy torencjalne, 
w których przeważała faza płynna nad stałą, przyczyniły się głównie do przekształce
nia dolin wciosowych. Nastąpiło ich znaczne pogłębienie (lokalnie nawet do 2 m) 
i wyniesienie nagromadzonego w dnach materiału fluwialnego i gruzowego pochodzą
cego z osuwisk. Złożone u ich wylotu stożki torencjalne cechowały się lokalnie dużą 
miąższością (do 2 m) i znaczną powierzchnią. Spływy błotne wystąpiły na stokach 
dorzecza Łososiny, zazwyczaj jako formy złożone, łączące cechy mechanizmów zsu
wania i spływu. Natomiast spływy gruzowo-błotne przemodelowały jedynie stare osu
wiska skalne i leje źródłowe dopływów Łososiny. Ze względu na dużą dostawę mate
riału i znaczne nachylenia stoków w obrębie starych osuwisk powstały liczne rynny 
korazyjne, u wylotu których utworzyły się jęzory gruzowe.

2.3.1.1.1. Wskaźniki osuwiskowości

Powszechność procesów osuwiskowych na stokach Karpat fliszowych stała się przy
czyną wyznaczenia wskaźnika osuwiskowości powierzchniowej (Bober 1984). Pod
stawą wydzielania obszarów o różnej osuwiskowości było określenie stosunku po
wierzchni osuwisk do powierzchni analizowanego obszaru. Wskaźnik osuwiskowości 
w obszarze występowania jednostki magurskiej jest bardzo zróżnicowany od 1 do 
26%, zaś w dorzeczu Łososiny mieści się on w przedziale od 0,9 do 2,9%.

Powierzchnia stoków obszaru badań (Pr) wynosi 202,4 km2, skartowanych 1340 
form osuwiskowych (n) zajmuje łączną powierzchnię (Po) 8,1 km2. Wskaźnik osuwi
skowości powierzchniowej (Op) wynosi 4%. Dodatkowo, dla porównania obliczono 
wskaźnik osuwiskowości tylko dla form powstałych w wyniku działania procesów 
masowych w okresie od lipca 1997 do końca 2000 roku. Wskaźnik ten dla 1214 form 
(n) osuwiskowych o łącznej powierzchni 0,63 km2 wynosi 0,31% i stanowi on zaled
wie trzynastą część wskaźnika obliczonego dla wszystkich osuwisk (tab. 6).

Wskaźnik gęstości osuwisk (G) dla wszystkich form osuwiskowych wynosi 6,6 
form na km2, zaś dla form nowo powstałych niewiele mniej, bo 6 form na km2 (tab. 6).
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Obydwa wyżej scharakteryzowane wskaźniki zostały wyliczone dla całego obszaru 
badań, jak również dla wydzielonych obszarów zlewni i przyrzeczy dorzecza Łososiny. 
Porównanie obydwu wskaźników potwierdza prawidłowość stwierdzoną w trakcie 
kartowania, że formy osuwiskowe powstałe w lipcu 1997 roku, choć bardzo liczne, 
zajmują niewielką powierzchnię.

Tabela 6
Wskaźniki osuwiskowości powierzchniowej i gęstości osuwisk w wydzielonych obszarach w dorzeczu Łososiny

Obszar
Pow. 
obsz.

Liczba 
wszyst

kich 
osuwisk

Pow. 
osuwisk

Udział 
osuwisk 
w pow. 
obszaru

Gęstość 
osuwisk

Liczba 
osuwisk 

powstałych 
i uaktyw
nionych 
w 1997

Pow. 
osuwisk

Udział 
osuwisk 
w pow. 
obszaru

Gęstość 
osuwisk

Pr 
[km2] n Po 

[km2]
Op 
[%]

G 
[n/km2] n Po 

[m2]
Op 
[%]

G 
[n/km2]

1
Przyrzecze 
Laskowa- 
-Krosna

3,24 129 1,3 40 39,8 113 263 640 8,14 34,9

II
Przyrzecze 
Laskowa- 
-Młynne

6,19 91 0,24 4 14,7 84 38 678 0,62 13,6

III Laskowa- 
-Rozdziele 8,8 70 0,034 0,4 8 66 5 773 0,07 7,5

IV Kamionka 
Mała 8,2 102 0,164 2 12,4 92 39 716 0,48 11,2

V Laskowa 
Górna 6,44 90 0,153 2,4 14 79 21 144 0,33 12,3

VI Jaworzna 5,9 110 0,41 7 18,6 106 12 243 0,21 18,0

VII Żmiąca 7,2 102 1,37 19 14,2 99 9 199 0,13 13,8

VIII
Laskowa- 
-Rozpite 
(las)

2,4 42 0,096 4 17,5 41 9 265 0,39 17,1

IX
Laskowa- 
-Rozpite 
(wieś)

3,63 107 0,138 3,8 29,5 98 10 328 0,28 27,0

X Krosna 4,79 59 0,052 1.1 12,3 55 17 479 0,36 11,5

XI Młynówka 1.1 10 0,047 4,3 9,1 8 8 756 0,80 7,3

XII Młynne 2,2 15 0,217 9,8 6,4 11 30 948 1,41 5,0

XIII Młynne 
Graniczny 1,98 21 0,07 3,5 10,6 17 3 575 0,18 8,6

XIV
Limanowa 
Starowiejski 
Potok

55,4 108 1,2 2,2 1,9 96 38 278 0,07 1,7

XV Stańkowa 9,35 18 0,125 1,3 1,9 13 19 974 0,21 1,4

XVI Pasierbiec 5,27 32 0,013 0,25 6,1 30 3 833 0,07 5,7
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XVII Błażówka 3,78 13 0,56 15 3,2 12 459 0,01 3,2

XVIII
Limanowa- 
-Tymbark 
stoki S

5,9 34 0,45 8 6 33 4 046 0,07 6

XIX
Limanowa- 
-Tymbark 
stoki N

14,24 33 0,81 6 2,3 30 1 747 0,02 2

XX Krosna- 
-Zb. Czchów 11,5 44 0,282 2,5 3,8 30 6 324 0,05 2,6

XXI Laskowa - 
-Zb. Czchów 26,83 65 0,156 0,6 2,4 57 10 065 0,04 2,1

XXII Sechna 8,1 45 0,092 1,1 5,6 44 74 506 0,92 5,4

Suma 202,44 1340 8,1 4 6,6 1214 629 976 0,31 6,0

2.3.2. ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE STOPNIA PRZEMODELOWANIA 
DORZECZA ŁOSOSINY PRZEZ PROCESY MASOWE

Badana środkowa i dolna część dorzecza Łososiny została podzielona na XXII obszar 
(ryc. 13). Granice wydzielonych obszarów są naturalne i biegną wzdłuż wododziałów 
zlewni dopływów i przyrzeczy Łososiny. Przedstawiona poniżej krótka charakterysty
ka obszarów zawiera ocenę stopnia przekształcenia ich stoków przez procesy masowe, 
dodatkowo wszystkie parametry wyliczone oddzielnie dla każdego z XXII obszarów 
zostały zestawione w tabelach 4, 5, 6.

Obszar I (Laskowa-Krosna) (ryc. 13, 14) - powierzchnia stoków 3,24 km2 - obej
muje północne zbocza przyrzecza doliny Łososiny na odcinku od Laskowej do Kro- 
snej. Cały obszar zbudowany jest z utworów łupkowo-piaskowcowych i łupkowych 
serii magurskiej. Rzeźba tego obszaru wykazuje cechy wysokich pogórzy o stromych 
stokach* (Starkel 1972a). Wysokości względne zawierają się w przedziale od 160 do 
220 m. Kształt stoków jest nieregularny z odcinkami wypukłymi i wypukło-wklęsłymi, 
zaś ich nachylenie mieści się w przedziale od 15 do 30°. Rzeźba badanego obszaru 
w dużym stopniu nawiązuje do budowy geologicznej. Tam gdzie przeważają utwory 
piaskowcowo-łupkowe nad łupkowymi, zarówno kształty stoków, jak i ich nachylenia 
należą do bardzo śmiałych. Liczne wychodnie piaskowców, stare skalne nisze osuwi
skowe sprawiają, że są to obszary trudne do zagospodarowania i przez to najczęściej 
zalesione. Stoki o przeważającym udziale utworów łupkowych, cechują się mniejszymi 
nachyleniami, okryte są miąższą warstwą zwietrzeliny (do ok. 10 m) i są wykorzysty-

We wszystkich obszarach charakteryzuję rzeźbę, odwołując się do wydzielonych przez L. Starkla 
(1972a) typów rzeźby występujących w Karpatach polskich.
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wane pod zabudowę, użytki zielone oraz sady. Zabudowa jest bardziej zwarta u pod
nóża stoków niż w ich obrębie. Na stokach zabudowania są zazwyczaj rozproszone, 
choć można zauważyć ich koncentrację zwłaszcza w obrębie starych nisz i wałów 
osuwiskowych (fot. 5, 6). Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich 
form wynosi tu 40%, zaś gęstość osuwisk to 40 form na km2. Odmiennie wyglądają 
wielkości wskaźników, gdy pod uwagę weźmie się tylko formy powstałe lub uaktyw
nione po opadach w lipcu 1997 roku. Osuwiskowość powierzchniowa wynosi 8,14%, 
zaś gęstość osuwisk 35 form na km2. Osuwiska koncentrują się głównie w dolnych 
i środkowych częściach stoków. Znaczna powierzchnia stoków objęta została proce
sami złaziskowymi. Na tak niewielkiej powierzchni (3,24 km2) skartowałam 129 no
wych i starych form osuwiskowych. Obszar ten w porównaniu z pozostałymi cechuje 
się też największą liczbą nowych form osuwiskowych powstałych w obrębie form 
nieaktywnych (76 form), jak i starych form w różnym stopniu uaktywnionych (19 
form). Jest to więc rejon od dawna modelowany przez procesy masowe.

Obszary: III, IV, V, X, XI, XII, XIII, XXII (zlewnie: Laskowa-Rozdziele, Ka
mionka Mała, Laskowa Góma, Krosna, Młynówka, Młynne, Młynne Graniczny, Sech- 
na, ryc. 13, 15, 23) - są to zlewnie głównie dużych V-kształtnych dolin, lewostronnych 
dopływów Łososiny. Dolną część zlewni budują utwory piaskowcowo-łupkowe 
i lokalnie wąska strefa łupków pstrych, zaś górną gruboławicowe piaskowce serii ma
gurskiej. Rzeźba zlewni w przeważającej części należy do typu gór niskich oraz śred
nich i wysokich pogórzy o stromych stokach, tylko w odcinku górnym do typu gór 
średnich. Wysokości względne zawierają się w przedziale od 200 do 600 m, zaś na
chylenia stoków w przedziale od 10 do 30°. Obszar zlewni jest w znacznej części wy
lesiony, osadnictwo i uprawy są rozproszone z niewielką koncentracją w osi doliny 
i lokalnie na wierzchowinie.

W obszarze tym skartowano 412 formy osuwiskowe o łącznej powierzchni 0,83 km2. 
Stare formy osuwiskowo-złaziskowe - bardzo liczne w większości tych obszarów - 
występują w dolnych partiach stoków, prawie wszystkie w mniejszym bądź większym 
stopniu zostały uaktywnione. Nowo powstałe formy osuwiskowe koncentrują się 
w dolnych partiach stoków, w obrębie starych osuwisk, wzdłuż zboczy dolin i podcięć 
drogowych.

Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich skartowanych form tych 
obszarów wynosi od zaledwie 0,4% w Laskowej-Rozdziele do blisko 10% w Młyn- 
nem, a na km2 przypada tu średnio od 5 do 14 form. Wielkość wskaźnika osuwiskowo
ści powierzchniowej tylko dla form powstałych lub uaktywnionych po opadach w lipcu 
1997 roku jest znacznie mniejsza i kształtuje się od 0,07% w Laskowej-Rozdziele do 
1,4% w Młynnem, zaś gęstość osuwisk jest prawie taka sama jak dla wszystkich form 
osuwiskowych i zawiera się w przedziale od 5 do 12 form na km2.

Obszary: VI, VII, VIII, IX, XV (Jaworzna, Żmiąca, Laskowa-Rozpite (las), La- 
skowa-Rozpite (wieś), Stańkowa, ryc. 13, 16, 17) - są to zlewnie głównie dużych 
V-kształtnych dolin, prawostronnych dopływów Łososiny. Dolną część tych zlewni 
budują utwory piaskowcowo-łupkowe i łupki pstre, zaś górną gruboławicowe pia
skowce serii magurskiej. Rzeźba zlewni w przeważającej części należy do typu gór 
średnich, tylko w dolnych odcinkach do typu pogórzy średnich i niskich. Wysokości 
względne zawierają się w przedziale od 200 do 600 m, zaś nachylenia stoków w prze
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dziale od 10 do 30°. Obszar tych zlewni jest w znacznej części zalesiony, osadnictwo 
i użytki rolne koncentrują się w dolnych wylesionych partiach stoków.

W obszarze tym skartowano 379 form osuwiskowych o łącznej powierzchni 2,1 km2. 
Stare formy osuwiskowo-złaziskowe występujące w dolnych i środkowych częściach 
zlewni, zostały częściowo uaktywnione i przekształcone przez procesy osuwiskowe 
i erozyjne. Natomiast duże stare osuwiska występujące w górnych częściach zlewni 
zostały jedynie przemodelowane przez spływy torencjalne.

Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich skartowanych form tych 
obszarów wynosi od 1,3% w Stańkowej do blisko 20% w Żmiącej, a na km2 przypada 
tu średnio od 2 do 30 form. Wielkość wskaźnika osuwiskowości powierzchniowej 
tylko dla form powstałych lub uaktywnionych po opadach w lipcu 1997 roku jest 
znacznie mniejsza i wynosi od 0,1% w Żmiącej do 0,4% w Laskowej-Rozpite (las), zaś 
gęstość osuwisk zawiera się w przedziale od 2 do 27 form na km2.

Obszary: II, XVIII, XX, XXI (przyrzecza: Laskowa-Młynne, Limanowa-Tym- 
bark stoki S, Krosna-Zbiomik Czchów, Laskowa-Zbiomik Czchów, ryc. 13) jest to 
obszar przyrzecza obejmujący zarówno stoki południowe, jak i północne doliny Łoso
siny oraz zlewnie niewielkich dopływów. Obszar zbudowany jest głównie z utworów 
piaskowcowo-łupkowych i łupkowych, jedynie górne partie stoków zbudowane są 
z gruboławicowych piaskowców. Rzeźba terenu stanowi tu mozaikę typów rzeźby. 
Część północna to pogórza wysokie o stromych stokach oraz pogórza średnie i niskie 
o stokach łagodnie nachylonych. Wysokości względne zawierają się w przedziale od 
140 do 180 m, przeważające nachylenia stoków zaś od 10 do 25°. Część południową 
obszaru stanowi typ rzeźby gór niskich i gór średnich w części zachodniej, zaś część 
wschodnią przyrzecza Łososiny stanowią tu pogórza średnie, niskie i niewielkie płaty 
gór niskich i średnich, przeważające nachylenia zawierają się w przedziale od 15 do 
35°, zaś przedział wysokości względnych od 120 do 350 m. Część południowa obszaru 
jest znacznie bardziej zalesiona od północnej, zabudowa i użytki rolne występują 
w obrębie polan śródleśnych i w strefie przełęczy.

Stare formy osuwiskowo-złaziskowe, występujące w dolnych i środkowych czę
ściach stoków, zostały częściowo uaktywnione. Natomiast duże stare osuwiska wystę
pujące w górnych partiach stoków zostały jedynie przemodelowane przez spływy to
rencjalne. Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich skartowanych 
form tych obszarów wynosi od 0,6% w części wschodniej przyrzecza do blisko 8% 
w części zachodniej, a na km2 przypada tu średnio od 2 do 15 form. Wielkość wskaź
nika osuwiskowości powierzchniowej tylko dla form powstałych lub uaktywnionych 
po opadach w lipcu 1997 roku jest znacznie mniejsza i wynosi od 0,04% do 0,6%, zaś 
gęstość osuwisk zawiera się w przedziale od 2 do 14 form na km2. W obszarze tym 
skartowano 233 formy osuwiskowe o łącznej powierzchni 1,13 km2.

Obszary: XVI, XVII, XIX (Pasierbiec, Błażówka, Limanowa-Tymbark stoki N, 
ryc. 13) obejmuje północną część przyrzecza Łososiny od Limanowej do Tymbarku 
oraz zlewnie dużych V-kształtnych dolin. Dolną i górną część obszaru budują grubo- 
ławicowe piaskowce, środkową zaś utwory piaskowcowo-łupkowe i łupki pstre serii 
magurskiej. Rzeźba zlewni należy głównie do typu pogórzy średnich i w mniejszym 
stopniu do gór średnich. Wysokości względne zawierają się w przedziale od 200 do 
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400 m, zaś nachylenia stoków w przedziale od 10 do 35°. Zlewnia jest w znacznej 
części wylesiona, osadnictwo i użytki rolne koncentrują się w dnach dolin.

Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich skartowanych form tych 
obszarów wynosi od 0,2% w Pasierbcu do 15% w Błażówce, zaś gęstość osuwisk od 
2 do 6 form na km2. Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla form nowo po
wstałych wynosi poniżej 0,1%.

Obszar XIV (Limanowa-Starowiejski Potok, ryc. 13) - o powierzchni stoków 
55,4 km2 - obejmuje obszar dużej zlewni potoków: Staro Wiejski, Jabłoniec i Mordar- 
ka. Zlewnię budują utwory piaskowcowo-łupkowe i łupki pstre. Rzeźba zlewni 
w przeważającej części należy do typu pogórzy niskich, średnich i w niewielkim stop
niu do typu gór średnich. Wysokości względne zawierają się w przedziale od 200 do 
450 m, zaś nachylenia stoków w przedziale od 10 do 20°. Obszar ten jest w znacznej 
części wylesiony, osadnictwo i użytki rolne koncentrują się w dnach dolin.

Wskaźnik osuwiskowości powierzchniowej dla wszystkich skartowanych form ob
szaru XIV wynosi 2,2%, zaś gęstość osuwisk to 2 formy na km2. Wielkość wskaźnika 
osuwiskowości powierzchniowej tylko dla form powstałych lub uaktywnionych po 
opadach w lipcu 1997 roku jest znacznie mniejsza i wynosi 0,07%, zaś gęstość osuwisk 
jest prawie taka sama - 2 formy na km2. W obszarze tym skartowano 108 form osuwi
skowych o łącznej powierzchni 1,2 km2. Stare formy osuwiskowo-złaziskowe wystę
pujące w dolnych partiach stoków zostały w dużym stopniu uaktywnione. Natomiast 
stare osuwiska położone w partiach wierzchowinowych nie zostały uaktywnione.

Przestrzenna analiza geomorfologicznych skutków katastrofalnych opadów na sto
kach dorzecza Łososiny i obliczonych wskaźników osuwiskowości (ryc. 13, tab. 6) 
pozwoliła na wydzielenie trzech obszarów o różnym stopniu przekształcenia przez 
ruchy masowe.

Pierwszy z nich - obszar A - najsilniej przekształcony przez procesy masowe jest 
częścią przyrzecza Łososiny od Laskowej do Krosnej (obszar I, ryc. 14). Powierzchnie 
osuwiskowe zajmują 40% powierzchni tego przyrzecza (fot. 5, 6), a ponad 8% po
wierzchni zajmują tam formy uaktywnione i nowo powstałe w lipcu 1997 roku.

Suma opadu burzowego w obszarze A 9 lipca była większa niż 120 mm, a suma 
opadów w całym okresie opadowym od 4 do 9 lipca przekroczyła tu 250 mm 
(ryc. 6, 7).

Wyjątkowość tego obszaru wynika nie tylko z położenia niemal w centrum opadu 
burzowego 9 lipca 1997 roku, ale także z budowy geologicznej, upadu warstw zbliżo
nego do nachylenia stoków, podcinania stoków przez Łososinę, a także znacznego 
obciążenia stoków przez zabudowę. Wszystkie te uwarunkowania sprzyjały procesom 
osuwiskowym zarówno w okresie badań, jak i w przeszłości.

Drugi wydzielony obszar B, charakteryzuje się dużym przekształceniem przez ru
chy masowe, lecz znacznie mniejszym w porównaniu z obszarem A (ryc. 12, 13). Włą
czono do niego 13 z wydzielonych zlewni i przyrzeczy. Są to: przyrzecze Laskowa- 
-Młynne oraz zlewnie: Kamionka Mała, Młynówka, Młynne, Sechna, Laskowa Górna, 
Jaworzna, Żmiąca, Laskowa-Rozpite (wieś), Laskowa-Rozpite (las), Krosna, Młynne 
Graniczny, Stańkowa i Laskowa-Rozdziele (ryc. 13, 14, 15, 16, 17). Łączna suma po
wierzchni stoków wynosi 76,3 km2. Skartowano tu 881 form osuwiskowych o łącznej 
powierzchni 2,9 km2, średnia osuwiskowość powierzchniowa tego obszaru wynosi 
4,25% dla wszystkich form i 0,8% dla form powstałych i uaktywnionych w 1997 roku. 



57

Udział powierzchni osuwiskowych w powierzchni wydzielonych obszarów zawiera się 
w przedziale od 1,1% w Krosnej i Sechnej do 19% w Żmiącej. Natomiast udział form 
uaktywnionych i nowo powstałych od 0,13% w Żmiącej do 1,4% w Młynnem. Od tych 
wartości stopnia przekształcenia znacznie odbiega obszar Laskowa-Rozdziele. Pomimo 
że leży on w samym centrum opadu burzowego z 9 lipca 1997 roku i w sąsiedztwie 
obszarów najsilniej przekształconych, powierzchniowe przekształcenie stoków przez 
procesy masowe było niewielkie. Prawdopodobnie wynika to z faktu niewystępowania 
na nim większych powierzchni starych osuwisk, które uległyby uaktywnieniu, co może 
świadczyć o znacznej odporności obszaru na osuwanie. Formy nowo powstałe są tu 
liczne, choć ich powierzchnia jest niewielka.

Modelowanie stoków przez procesy osuwiskowe występuje głównie w strefie przy- 
dennej i wzdłuż dróg oraz w obrębie starych form osuwiskowych. Niewiele nowych 
form powstało w górnych partiach stoków.

Granice obszaru B pokrywają się z zasięgiem opadu dobowego z 9 lipca o wysoko
ści 80-100 mm. Zaś w całym okresie 4-9 lipca suma opadów przekraczała 220 mm 
(ryc. 6, 7).

Trzeci z obszarów C - określono jako słabo przekształcony przez ruchy masowe 
w okresie 1997-2000 (w porównaniu do obszarów wyżej wymienionych). Należą tu 
przyrzecza: Laskowa-Zbiomik Czchów, Krosna-Zbiomik Czchów, Limanowa-Tym- 
bark stoki północne i południowe i zlewnie: Limanowa-Sowlina, Starowiejski Potok, 
Błażówka i Pasierbiec (ryc. 12, 13). Udział powierzchni osuwiskowej w obszarze C 
często przekracza 2-3%, a w części zachodniej nawet 5%. Powierzchnia osuwisk uak
tywnionych i nowo powstałych nie przekracza jednak 0,07%. Nowe formy osuwisko
we koncentrują się tu głównie na zboczach doliny Łososiny i jej dopływów. Stare osu
wiska, nieuaktywnione w lipcu 1997 roku występują głównie w górnych partiach sto
ków, m.in. na stokach Kostrzy, Kamiennej, Paproci czy Miejskiej Góry. Niskie wskaź
niki osuwiskowości obszaru zlewni Limanowa-Starowiejski Potok i zaliczenie jej do 
obszaru C wynika w dużym stopniu z całościowego potraktowania wszystkich dopły
wów Starowiejskiego Potoku, niezależnie od stopnia przekształcenia przez formy osu
wiskowe. Łączna powierzchnia obszaru wynosi 123 km2, wskaźnik osuwiskowości dla 
wszystkich osuwisk ok. 2,8%, a dla form powstałych bądź uruchomionych w okresie 
badań zaledwie 0,05%.

Granice obszaru C pokrywają się z zasięgiem opadu dobowego z 9 lipca o wysoko
ści nie mniejszej niż 60 mm i nie większej niż 80-100 mm. Zaś w całym okresie 4-9 
lipca suma opadów wynosiła nie mniej niż 190 mm (ryc. 6, 7).



58

2.3.3. GEOMORFOLOGICZNE SKUTKI OPADÓW 
W OKRESIE BADAŃ (1998-2000)

2.3.3.1. Skutki opadu w czerwcu 1998 roku

Opad burzowy z 4 czerwca 1998 (83,1 mm) wywołał wezbranie powodziowe w środ- 
kowo-południowej części dorzecza Łososiny. Geomorfologiczne skutki ulewy ograni
czyły się głównie do erozyjnej działalności wezbranych wód. Nowo powstałe formy to 
kilkanaście niewielkich zerw powstałych na zboczach dolin i podcięciach drogowych 
głównie w zlewni Sowliny. Na stokach zaszły przede wszystkim wtórne ruchy osuwi
skowe w obrębie ok. 70 form powstałych w poprzednim roku. Obszary, w których 
wystąpiły dalsze ruchy masowe, to: przyrzecze I Laskowa-Krosna i II Laskowa-Młyn- 
ne oraz zlewnie Kamionki Małej, Krosnej i Laskowej Górnej (ryc. 13, 14, 15). Wtórne 
ruchy masowe objęły głównie dolne części osuwisk: jęzory i wały koluwialne. Nie
wielkie przemieszczenia obserwowano w obrębie materiału zgromadzonego w niszach 
osuwisk. W przypadku starych osuwisk, uaktywnionych w lipcu 1997 roku, opad 
w czerwcu 1998 roku przyczynił się do ich dalszego rozwoju.

2.3.3.2. Skutki opadu w kwietniu 2000 roku

Kolejne zdarzenia osuwiskowe nastąpiły wiosną 2000 roku i zostały wywołane rozto
pami przyśpieszonymi przez opady deszczu. Opady i roztopy były przyczyną zaburze
nia stabilności stoków i powstania kilku nowych form osuwiskowych, jak to wydarzyło 
się w Stańkowej (obszar XV - 1 nowa forma) i Laskowej (obszar przyrzecza I i II — 
2 nowe formy), a także znacznego rozwoju ok. 22 form powstałych w 1997 roku 
w Kamionce Małej (obszar IV), Laskowej (obszar I), Sechnej (obszar XXII), Młynnem 
(obszar II), Krosnej (obszar X) i Jaworznej (obszar VI). Powszechne w roku 2000 były 
wtórne ruchy osuwiskowe, które stwierdzono w obrębie ponad 100 form osuwisko
wych. Najwięcej stwierdzono ich w obszarze przyrzecza 1 Laskowa-Krosna w Ka
mionce Małej, Jaworznej, Laskowej-Rozpite (las i wieś) i Laskowej Górnej (ryc. 13, 
14, 15, 16, 17).

Stok, na którym powstało nowe osuwisko (nr 1002) w Stańkowej, wykazywał pew
ne cechy niestabilności już we wcześniejszych dwóch latach. W 1997 roku w miejscu 
starej niszy pojawiły się szczeliny poprzecznie ukierunkowane do późniejszego ruchu 
osuwiska, a w 1998 roku powstała niewielka zerwa. Osuwisko, które powstało tu 
w 2000 roku, zniszczyło 3 domy i 3 budynki gospodarcze, a jego dalszy rozwój zagra
ża innym budynkom (fot. 7, 8, ryc. 24).

Formy osuwiskowe, których rozwój wiosną 2000 roku był dobrze widoczny, to 
m.in. osuwisko (nr 358) w Laskowej, powstałe na krawędzi terasy nadzalewowej Ło
sosiny, które od czasu powstania w lipcu 1997 roku zagrażało drodze Limanowa-Uja- 
nowice. Jednak przemieszczenia, jakie tu wystąpiły na wiosnę 2000 roku, były znacz-



Ryc. 15. Lokalizacja form osuwiskowych w zlewniach: Laskowa-Rozdziele, Kamionka Mała i Krosna (fragment obszaru najsilniej przekształconego); objaśnienia 
sygnatur jak na ryc. 14

Fig. 15. Location of landslide features in catchment basins: Laskowa-Rozdziele, Kamionka Mała i Krosna (part of most intensely transformed area); key to symbols as in fig. 14





Rye. 16. Lokalizacja form osuwiskowych w zlewniach: Laskowa-Rozpite (wieś), Laskowa-Rozpite (las) i część obszaru przyrzecza 
Młynne-Laskowa (fragment obszaru najsilniej przekształconego), objaśnienia sygnatur jak na ryc. 14

Fig. 16. Location of landslide features in catchment basins: Laskowa-Rozpite (village), Laskowa-Rozpite (forest) and part of inter-basin 
Młynne-Laskowa (part of most intensely transformed area), key to symbols as in fig. 14





Rye. 17. Lokalizacja form osuwiskowych w zlewniach: Jaworzna i Żmiąca (fragment obszaru najsilniej przekształconego), objaśnienia 

sygnatur jak na ryc. 14

Fig. 17. Location of landslide features in catchment basins: Jaworzna and Żmiąca (part of most intensely transformed area), key 

to symbols as in fig. 14
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Ryc. 18. Obszary narażone na dalsze osuwanie na tle form osuwiskowych powstałych w okresie 1997-2000 w dorzeczu Łososiny: 1- obszary leśne, 
2 - poziomice poprowadzone co 100 m, 3 - zerwy z osiadania i małe osuwiska, 4 - osuwiska, 5 - osuwiska aktywne w okresie badań 1997-2000, 

6 - obszary narażone na dalsze ruchy osuwiskowe

Fig. 18. Areas prone to further landsliding and the landslide sites emerged in the Łososina catchment during 1997-2000: 1 - forests, 2 - 100-m contours, 
3 - subsidence land-slumps small landslides, 4 - landslides, 5 - landslides active during 1997-2000, 6 - areas prone to further landsliding





59

nie większe w stosunku do poprzednich i zniszczyły jeden pas drogi (fot. 9). Kolejną 
formą osuwiskową, która na wiosnę 2000 roku wykazała znaczną aktywność, jest osu
wisko nr 13 - obszar IV Kamionka Mała. W lipcu 1997 roku osuwisko było aktywne, 
świadczył o tym wyciśnięty i silnie spękany jęzor koluwialny w części frontalnej do
chodzący do potoku Kamionka, a także znaczne przemieszczenia mas w obrębie stoku, 
o czym świadczyły przechylone słupy sieci elektrycznej. O ruchu osuwiska w 2000 
roku świadczy wyraźnie zarysowana krawędź niszy i liczne szczeliny. Znaczne oży
wienie ruchów masowych wystąpiło także na zboczach doliny potoku Sechna, które 
stanowią duże zagrożenie dla dróg w tym rejonie.

Wtórne ruchy osuwiskowe były bardzo powszechne i objęły swym zasięgiem osu
wiska w wielu obszarach, głównie dolne części osuwisk - jęzory, a zwłaszcza wały 
spiętrzonych mas koluwialnych. Niewielkie przemieszczenia obserwowano też w ni
szach osuwisk.

Badania terenowe zakończono’późną jesienią 2000 roku. W latach 2001 i 2002 
prowadzono monitoring tylko wybranych form. W lipcu 2001 roku w południowej 
Polsce miała miejsce następna powódź. Spowodowały ją opady rozlewne wraz z lokal
nie towarzyszącymi im opadami ulewnymi. Przyczyniły się one również do aktywacji 
procesów osuwiskowych w innych obszarach Karpat fliszowych. W obszarze badań 
(dorzecze Łososiny) nie wystąpiły w owym czasie opady o parametrach prowadzących 
do powszechnej inicjacji procesów masowych. Większe przemieszczenia mas osuwi
skowych wystąpiły jedynie w obrębie osuwisk w Stańkowej, Sechnej i Kamionce. 
W roku 2002 nie stwierdzono w obszarze badań znacznego ożywienia ruchów osuwi
skowych, a jedynie wtórne ruchy osuwiskowe w Kamionce i Sechnej.

2.3.4. TYPY FORM POWSTAŁYCH PO KATASTROFALNYCH OPADACH 
W LATACH 1997-2000

Skartowane formy utworzone przez procesy masowe odznaczają się dużym zróżnico
waniem pod względem ich wykształcenia, rodzaju pokryw, w których powstały, i spo
sobu jego przemieszczania. Należy dodać, że wiele osuwisk nie można zaliczyć tylko 
do jednego typu ruchu mas osuwiskowych. Często różne typy ruchów są trudne do 
rozdzielenia w obrębie jednego osuwiska, dlatego klasyfikując daną formę, brano pod 
uwagę dominujące bądź równorzędne typy ruchu.

Najbardziej powszechnym typem przemieszczania mas był ruch ze ścinania, osu
wanie zachodzi przez poślizg po płaszczyźnie (zsuw translacyjny) lub wzdłuż po
wierzchni cylindrycznej w postaci ruchu obrotowego - rotacyjnego (Vames 1978) (ryc. 
10, 19).

Osuwiska rotacyjne (slide rotational) - fot. 4 - najczęściej występują w ośrodku 
jednorodnym, tzn. w którym nie ma rozróżnialnych cech strukturalnych, wzdłuż wklę- 
sło-cylindrycznej powierzchni poślizgu. Jeśli ruch następuje w obrębie materiału ziar
nistego, dodatkowym warunkiem jest wystąpienie wysokiego ciśnienia wód grunto-
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Rye. 19. Główne typy form osuwiskowych powstałych w lipcu 1997 roku: A - zsuw rotacyjny (zwarty), 
B - zsuw rotacyjny (rumoszowy), C - zsuw translacyjny (rumoszowy), D - zsuw translacyjny (blokowy), 

E - spływ błotny, F - forma osuwiskowa złożona, G - zerwa z osiadania, H - zerwa po predysponowanej 
powierzchni: a - powierzchnie poślizgu mas osuwiskowych, b - pokrywa zwietrzelinowa, c - utwory 

łupkowo-piaskowcowe

Fig. 19. Main types of landslide features developed in July 1997: A - rotational (compact) landslip, B - rotational 
landslip (debris), C - translated landslip (debris), D - translated landslip (block), E - mudflow, F - complex 
landslide feature, G - subsidence land-slump, H - land-slump on conductive surface: a - sliding surfaces; 

b - waste mantle; c - shale and sandstone formations 
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wych. Ruchowi może towarzyszyć obrót przemieszczanych (wsteczne obalenie) mas, 
wyciskanie i przesuwanie mas w dół stoku zazwyczaj przy jednoczesnym zachowaniu 
ich struktury (ryc. 19). W obszarze badań zsuwy rotacyjne wystąpiły głównie w po
krywie zwietrzelinowej, którą w przybliżeniu można uznać za ośrodek jednorodny. 
Formy rotacyjne, które są przedmiotem badań, to głównie osuwiska zwietrzelinowe, 
których głębokość zwykle nie przekracza 2-3 m. W. Margielewski (2001) przedstawia 
charakterystykę krzywizny powierzchni poślizgu w zależności od maksymalnej głębo
kości formy mierzonej w pionie. Głębokość 10 m to granica, poniżej której zachodzą 
płytkie zsuwy (shallow landslide) o nieznacznej krzywiźnie powierzchni poślizgu. 
W przypadku powstania płytkich osuwisk rotacyjnych w materiale jednorodnym ich 
powierzchnia poślizgu będzie miała niemal płaski kształt o niewielkiej krzywiźnie. 
Przedstawiona powyżej charakterystyka kształtu powierzchni poślizgu w przybliżeniu 
charakteryzuje więc badane przeze mnie osuwiska rotacyjne. W strefie jęzorów wystę
powały siły ściskające, w związku z czym powstawały nabrzmienia, które nasuwały się 
na niżej położoną naturalną powierzchnię terenu.

Najliczniej występującymi w obszarze badań formami były zerwy z osiadania po
wstałe w wyniku wyciskania i osiadania materiału, a także podcinania przez wody 
płynące (Klimaszewski 1981). Tworzyły się one na stromych stokach, zazwyczaj 
w miejscach podcięć na brzegach koryt rzecznych, na krawędziach podcięć drogowych 
i teras rolnych oraz w obrębie starych nisz osuwiskowych (ryc. 10, 19, fot. 2).

Osuwiska translacyjne (slide trans lational) - zsuwy po niemal płaskiej po
wierzchni poślizgu w różnym stopniu ulegające rozpadowi w trakcie ruchu masowego 
(ryc. 12, 19). Materiał przemieszczany jest w postaci bloków, płyt lub jest nieskonsoli- 
dowany i podlega dalszej defragmentacji w trakcie ruchu (błock slide, debris slide, slab 
slide, soil slide). Powierzchnia poślizgu rozwija się w tych osuwiskach zazwyczaj na 
kontakcie między rumoszem a podłożem skalnym (fot. 10) lub po bardziej skonsoli
dowanym rumoszu. Pokrywa zwietrzelinowa na stromych beskidzkich stokach jest 
zazwyczaj cienka, o miąższości nie większej niż kilka metrów. W związku z tym więk
szość zsuwających się mas zwietrzelinowych miała miąższość w zakresie 0,5-2 m.

Innym typem ruchu masowego, którego nie można zakwalifikować do opisanych 
wyżej głównych typów, tj. translacyjnego czy rotacyjnego są spływy. Spływy gruzowe 
i ziemne (debris flow, soil flow) - fot. 11 - to procesy na pograniczu ruchów grawita
cyjnych i procesów erozyjnych, przez badaczy zazwyczaj zaliczane do ruchów maso
wych (m.in. Vames 1978, Brunsden 1985). Spływy gruzowe składają się z mieszaniny 
drobnego materiału (piasku, pyłu, iłu czy gliny) i grubszego (żwiry i głazy), ze zmien
ną zawartością wody. Ruch tej błotnistej „brei”, poruszającej się w dół stoku, zazwy
czaj w strumieniach, wywołany jest przez siłę ciążenia (ryc. 10, 19). W obrębie tych 
form można wyróżnić obszar źródłowy, główny tor przemieszczania i obszar depozycji 
materiału - jęzor. W Karpatach fliszowych procesy te należą do rzadko występujących 
(Zabuski et al. 1999).

Powszechnym procesem masowym na stokach dorzecza Łososiny jest pełzanie 
gruntu (spełzywanie). Świadczy o tym pofalowana powierzchnia stoków z licznymi, 
niewielkimi nabrzmieniami i zagłębieniami. Proces ten polega na powolnym ruchu 
w przypowierzchniowej warstwie zwietrzeliny. Przebieg tego procesu jest bardzo po
wolny i trudny do określenia bez bardzo dokładnych pomiarów.
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Z reguły nawet w obrębie niewielkich form mamy do czynienia z kilkoma typami 
ruchu - formy takie nazwano złożonymi. W lipcu 1997 roku wiele form miało prze
strzennie złożony charakter ruchu. W bardzo wielu przypadkach odsłonięta powierzch
nia poślizgu cechowała się złożoną, częściowo kołową, a po części płaską powierzch
nią poślizgu. Formy takie można zaliczyć do złożonych posiadających cechy zarówno 
osuwisk rotacyjnych, jak i translacyjnych.

Złożoność wielu form była przyczyną trudności w zaklasyfikowaniu ich do po
szczególnych typów. Najliczniejsza okazała się grupa o wklęsłej lub zbliżonej do 
wklęsłej powierzchni poślizgu, stanowiąca ok. 67% badanych form (ryc. 10, 19). Tak 
duży udział tego typu wynika z zaliczenia do tej grupy zerw z osiadania, które stano
wią 58% wszystkich form. Natomiast udział osuwisk rotacyjnych był znacznie mniej
szy, ok. 9% wszystkich badanych form. Do osuwisk o płaskiej, równoległej do nachy
lenia stoku, powierzchni poślizgu zaliczyłam 18% badanych form, a 5% osuwisk zo
stało zaklasyfikowanych do grupy posiadającej cechy zarówno osuwisk translacyjnych, 
jak i rotacyjnych, form złożonych i o nieokreślonej przeze mnie powierzchni poślizgu. 
Ok. 12% form cechowało się znacznym upłynnieniem przemieszczanych mas i posia
dały cechy zarówno zsuwów, jak i spływów.

Znaczne powierzchnie stoków zajmują stare powierzchnie osuwiskowe i złazi- 
skowe (ryc. 10, fot. 6). W grupie tej znajdują się wielkie skalno-zwietrzelinowe osuwi
ska w lejach źródłowych i partiach grzbietowych, osuwiska stokowo-zboczowe oraz 
złaziska. Są to formy osuwiskowe, które niejednokrotnie trudno jednoznacznie sklasy
fikować. Najlepiej zachowały się nisze tych osuwisk, o mało czytelnym już zarysie 
i w różnym stopniu przemodelowane. Stare nieaktywne osuwiska nie były szczegóło
wo badane i nie są klasyfikowane według przedstawionych tu kryteriów.

Stare formy osuwiskowe i złaziska stanowią ok. 9% badanych form, należy tu 
przypomnieć, że choć są mało liczne, to zajmują znaczne powierzchnie stoków w po
równaniu z nowo powstałymi formami.

Kolejnym kryterium, według którego klasyfikowano badane formy osuwiskowe, 
jest rodzaj przemieszczanego materiału (Ziętara 1969). Zazwyczaj osuwaniem została 
objęta cienka warstwa gruntu, kilkumetrowa warstwa zwietrzeliny i, sporadycznie, skał 
zwięzłych. W badanym terenie do osuwisk ziemnych zaliczono 213, a do osuwisk 
zwietrzelinowych 397 form. Najliczniej występującymi osuwiskami były osuwiska 
ziemno-zwietrzelinowe (534 form - 42% wszystkich osuwisk). Najmniej liczne były 
osuwiska skalno-zwietrzelinowe i skalne, stanowiły one odpowiednio 78 i 8 form.

Przeprowadzona typologia form osuwiskowych okazała się przydatna w analizie 
przebiegu ich relaksacji po 1997 roku.
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2.4. RELAKSACJA SYSTEMU STOKOWEGO

Po zakończeniu stadium głównych przemieszczeń osuwiskowych nastąpiła relaksacja 
systemu stokowego dorzecza Łososiny (ryc. 11). W etapie tym następuje stopniowe 
zmniejszanie się prędkości zmian zachodzących w systemie (Embleton, Thomes 1985). 
Można więc założyć, że system stokowy zbliży się po pewnym czasie do osiągnięcia 
nowego stanu równowagi dynamicznej. Wydaje się jednak, że zmiany zachodzące 
w systemie należy rozpatrywać przez pryzmat ewolucji poszczególnych form. Dla 
różnych form różny był bowiem czas, w którym przechodziły one z etapu reakcji na 
bodziec zewnętrzny do etapu relaksacji. Różne jest też tempo ich relaksacji, podobnie 
jak i modelujące je procesy.

2.4.1. KIERUNKI ROZWOJU FORM POWSTAŁYCH W WYNIKU DZIAŁANIA 
PROCESÓW OSUWISKOWYCH I ICH WPŁYW NA MODELOWANIE 

STOKÓW DORZECZA ŁOSOSINY

Monitoring zmian, jakie zachodziły w obrębie badanych form osuwiskowych w latach 
1997-2002, pozwolił na określenie głównych kierunków ich rozwoju. Zmiany te są 
wypadkową działania procesów, z których jedne prowadziły do degradacji i stopnio
wego zanikania form, drugie zaś do ich dalszego przeobrażania. O dalszym rozwoju 
form osuwiskowych świadczyły przede wszystkim świeże mezo- i mikroformy, będące 
wynikiem działania procesów grawitacyjnych i erozyjnych. Brak wtórnych ruchów 
osuwiskowych, działalność procesów, takich jak spłukiwanie i osiadanie, prowadzą
cych do stopniowej degradacji form, zarastanie i wyrównywanie przez człowieka po
wierzchni osuwisk, prowadziły do stopniowego, powierzchniowego zaniku całych 
form osuwiskowych bądź ich części.

Na podstawie terenowych pomiarów i obserwacji rozwoju form osuwiskowych 
w latach 1997-2000 wydzielono 8 głównych kierunków ich rozwoju. Każdemu z nich 
został przypisany zespół procesów kształtujących dalszy rozwój bądź denudację 
i stopniowe zacieranie wyrazistości form na powierzchni stoków powstałych w lipcu 
1997 roku.

Główne kierunki rozwoju to:
„0” - brak widocznych zmian w obrębie badanych form, brak wtórnych ruchów 

osuwiskowych.
„1” - zarastanie powierzchni form osuwiskowych. Porastająca formy roślinność to 

głównie rośliny zielne i samosiejki drzew. Nienaruszona pokrywa dami w danym roku 
wskazuje na sezonową stabilizację osuwisk i brak aktywności procesów masowych 
i erozyjnych w obrębie formy. Zarastanie to nie gwarantuje większego wpływu stabili
zującego, które chroniłoby przed dalszym osuwaniem.
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„2” - degradacja jęzorów osuwiskowych, stożków spływów gruzowo-błotnych i to- 
rencjalnych następuje w wyniku rozmywania, osiadania i spełzywania, co prowadzi do 
zmniejszenia ich miąższości.

„3” - likwidacja form osuwiskowych przez człowieka. Zachodzi wszędzie tam, 
gdzie osuwiska i jęzory spływów były zagrożeniem dla infrastruktury gospodarczej: 
budynków, dróg i pól uprawnych. Działania te polegały głównie na usuwaniu mas 
koluwialnych, rzadziej na wypełnianiu części wklęsłych osuwisk.

„4” - degradacja krawędzi nisz osuwiskowych; zespół procesów grawitacyjnych 
(osuwanie oraz osiadanie) i erozyjnych prowadzących do cofania się krawędzi, osiada
nia pakietów i bardzo powolnego łagodzenia reliefu niszy.

„5” - ruchy potomne; widoczna aktywność procesów masowych i erozyjnych 
w obrębie powstałej formy osuwiskowej. Wtórne ruchy osuwiskowe to głównie prze
mieszczanie mas koluwialnych i powstawanie nowych niewielkich nisz w obrębie 
starych. Spłukiwanie prowadzi do Unijnego rozcięcia formy i wynoszenia materiału 
zarówno z niszy, jak i jęzorów oraz wałów koluwialnych.

„6” - dalszy rozwój form osuwiskowych; ruchy masowe prowadzące do znacznego 
zwiększenia ich powierzchni kosztem stoku stabilnego. W klasie tej uwzględniono 
także przypadki powstania lub uaktywnienia form po 1997 roku.

„7” - sztuczne utrwalenie powierzchni form osuwiskowych przez: wyrównanie po
wierzchni osuwiska, założenie siatki wyłapującej osuwającą się zwietrzelinę, mury 
oporowe hamujące dalsze ruchy masowe czy odwodnienie powierzchni osuwisk.

Oprócz procesów masowych znaczący wpływ na kształtowanie powierzchni form 
osuwiskowych miało spłukiwanie rozproszone i linijne. Powierzchnie nisz osuwisko
wych, jęzorów i wałów koluwialnych to obszary w obrębie stoków częściowo, a cza
sami całkowicie pozbawione pokrywy roślinnej. Brak zwartej pokrywy roślinnej 
sprzyja aktywizacji tych procesów. Na rozcinanie przez wody opadowe i roztopowe 
narażone są głównie osuwiska o wydłużonym rynnowym kształcie, a zwłaszcza po
wierzchnie nisz, w obrębie których koncentruje się woda spływająca po stoku. Rozci
nanie powierzchni osuwisk prowadzi do zmiany ich kształtu, pogłębienia i zwiększenia 
stromości powierzchni niszy. Konsekwencją tego może być znaczna koncentracja wo
dy spływającej po stoku w formach osuwiskowych i przekształcenie ich w niewielkie 
dolinki. Wynoszony z nisz materiał gliniasty czy rumoszowy jest akumulowany poni
żej na stoku lub nadbudowuje zdeponowane poniżej masy koluwialne. Rola spłukiwa
nia jest szczególnie widoczna w obrębie jęzorów i wałów koluwialnych, gdzie docho
dzi często do wymywania drobnego materiału. Powoduje to zmniejszanie miąższości 
jęzorów i wałów koluwialnych, a w konsekwencji ich zanik. Spłukiwanie linijne ha
muje sukcesję roślinności zielnej w obrębie osuwisk, przez co ich mikrorzeźba jest 
dobrze widoczna.
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2.4.1.1. Przebieg relaksacji systemu stokowego dorzecza Łososiny 
w latach 1997-2000

Po okresie reakcji na impuls opadowy system stokowy dorzecza Łososiny wkroczył na 
drogę relaksacji. W badanym obszarze poszczególne formy osuwiskowe w różnym 
czasie przechodziły z okresu reakcji do okresu relaksacji.

Druga połowa 1997 roku była w dorzeczu Łososiny czasem usuwania szkód po ka
tastrofalnych opadach. Mieszkańcy terenów objętych zintensyfikowanymi procesami 
masowymi całkowicie lub częściowo usunęli powierzchniowe warstwy przemieszczo
nych mas koluwialnych w obrębie ponad 200 form osuwiskowych. Usunięcie i wy
równanie powierzchni wałów i jęzorów koluwialnych niejednokrotnie miało znaczący 
wpływ na dalszy rozwój form osuwiskowych. Poza tym jęzory i wały koluwialne osu
wisk powstałych w lipcu były powszechnie degradowane przez wody opadowe

W roku 1998 badane formy były nadal świeże i dobrze widoczne w rzeźbie dorze
cza Łososiny. Około połowa z nich nie wykazywała żadnych widocznych zmian wy
glądu. Wały i jęzory koluwialne ponad 300 form uległy powolnej degradacji, 102 po
kryły się roślinnością a w obrębie 69 osuwisk nastąpiły wtórne ruchy masowe 
(ryc. 20). W omawianym roku zanotowano tylko 28 form, których materiał koluwialny 
był usuwany, a w latach następnych tego typu działalność miała już znaczenie margi
nalne.

W 1999 roku obserwowano stopniowe osiąganie równowagi przez system stokowy 
dorzecza Łososiny. Formy utraciły świeżość; powierzchnia wielu z nich została prze
modelowana przez spłukiwanie i wyrównana przez miejscową ludność. Coraz więcej 
osuwisk zaczęło zarastać i stały się mniej widoczne w rzeźbie. Znacznie wzrosła liczba 
form (357 osuwisk), które w różnym stopniu zarosły roślinnością zielną i samosiejkami 
drzew. Nastąpił także wyraźny wzrost liczby form (ok. 100), których krawędzie nisz 
osuwiskowych podlegały degradacji. Obserwowano również wtórne ruchy osuwiskowe, 
które występowały w obrębie podobnej liczby form (ok. 60) jak w 1998 roku (ryc. 20).

Rok 2000 charakteryzował się zarówno wyraźnym wzrostem liczby form zarastają
cych, jak i wzrostem wtórnych ruchów masowych. Liczba osuwisk, których po
wierzchnia stopniowo zarastą wzrosła od 102 (9%) w 1998 roku do 545 (53%) w roku 
2000. Wskazuje to pośrednio na wzrost stabilizacji powierzchni badanych form osuwi
skowych w okresie wegetacyjnym. Równocześnie jednak zwiększyła się liczba form, 
które podlegały wtórnym ruchom masowym (100) oraz form dalej rozwijających się 
(23). Z jednej strony część form podlegała więc dalszej degradacji i zarastaniu, co 
wskazywało na postępującą relaksację systemu stokowego, z drugiej jednak bardzo 
wilgotna wiosna spowodowała uaktywnienie ponad 10% z badanych form. Równocze
śnie zarejestrowano zdecydowanie mniej form, w obrębie których nie zaszły wyraźne 
zmiany od poprzedniego roku (290 osuwisk) (ryc. 20). Ponadto liczba form, w obrębie 
których doszło do degradacji nisz osuwiskowych, wzrosła od 6 przypadków w 1998 do 
129 w 2000 roku. Stosunkowo duża stabilność krawędzi nisz osuwiskowych wskazuje 
na to, że będą one jeszcze długo widoczne w rzeźbie dorzecza Łososiny

Tylko trzy badane formy osuwiskowe w okresie badań zostały skutecznie zabezpie
czone przed dalszym osuwaniem, co wynika głównie z wysokich kosztów takich inwe
stycji (ryc. 20).
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Ryc. 20. Kierunki rozwoju form osuwiskowych w okresie badań 1997-2000

Fig. 20. Landslide development directions during 1997-2000

W momencie zakończenia badań terenowych - trzy lata po głównej fazie zapocząt
kowania ruchów masowych - zdecydowana większość form nadal cechowała się dużą 
wyrazistością i świeżością poszczególnych części morfologicznych. Krawędzie nisz 
były ostro zarysowane, a obszar nisz z reguły nie był wypełniony namytym materia
łem. W obrębie badanych form, pomimo licznych rozcięć erozyjnych, nie stwierdzono 
zorganizowanego odpływu powierzchniowego.

W okresie po katastrofalnych opadach z lipca 1997 roku wystąpiły jeszcze 3 sytu
acje meteorologiczne będące impulsami do reaktywacji ruchów masowych na stokach 
dorzecza Łososiny. Opady te zakłóciły relaksację badanego systemu stokowego. 
W trakcie tych epizodów opadowych przemodelowaniu uległy przede wszystkim for
my powstałe w 1997 roku. W rezultacie, obserwowane wówczas wtórne ruchy osuwi
skowe sprzyjały ustaleniu się lokalnych warunków równowagi stoków objętych przez 
osuwanie, co w konsekwencji prowadzi do stabilizacji osuwisk.



67

2.4.1.2. Przebieg relaksacji wybranych form osuwiskowych

Przeprowadzona powyżej analiza pozwoliła wskazać procesy, które w największym 
stopniu przyczyniły się do przekształcenia powstałych w lipcu 1997 roku form osuwi
skowych i spływów gruzowo-błotnych. Na tej podstawie powstał model rozwoju bada
nych form osuwiskowych w okresie badań 1997-2000 (ryc. 20). Nie zawsze daje to 
pełny obraz rozwoju poszczególnych form, dlatego w tym podrozdziale przedstawiono 
drogę relaksacji kilku wybranych typowych form.

Osuwisko nr 966 (ryc. 23, 25, fot. 4) - w obszarze XI Młynówka - powstało 
w obrębie starej formy osuwiskowej. W granicach osuwiska można wyróżnić: obszar 
niszy z pakietami, stopniami i nabrzmieniami wraz z zachowaną darnią, rynny erozyj
ne, spiętrzony wał mas koluwialnych i języki koluwialne, które dotarły do dna doliny 
Młynówki. Każda z tych części osiągnęła różny etap relaksacji w ciągu czterech lat 
badań. Najbardziej stabilny okazał się obszar niszy, jedynie rowy rozpadlinowe połą
czone z rynnami uległy rozcięciu i pogłębieniu. Wyjątek stanowi wschodnia część 
niszy, w której stwierdzono powstanie niewielkiej zerwy i nieduże powierzchniowo 
złazisko. Wyciśnięte masy koluwialne zasypały drogę gruntową, jej ponowne wyty
czenie spowodowało naruszenie stabilności wyciśniętych mas koluwialnych. Co roku 
na wiosnę i po większych opadach obserwowano osuwanie zwietrzeliny. W latach 
1999 i 2000 stwierdzono na powierzchni wału liczne szczeliny, które świadczyły 
o zachodzących tu wtórnych ruchach osuwiskowych. Jest to zwłaszcza widoczne na 
drodze, gdzie gromadzi się ten materiał i po każdym takim zdarzeniu jest usuwany 
przez miejscową ludność. Prawdopodobnie jeszcze przez długi czas w obrębie tego 
wału będą zachodzić wtórne ruchy osuwiskowe i forma ta nie osiągnie stanu równo
wagi. Rynny w niszy funkcjonowały przez pierwsze dwa lata po powstaniu formy. 
W trzecim roku badań nastąpiła ich wyraźna stabilizacja, w znacznym stopniu zarosły 
ściany rynny oraz stożki powstałe u ich wylotu. Języki koluwialne mają szanse naj
szybciej osiągnąć stan względnej równowagi, a to ze względu na niewielką miąższość 
i ograniczone możliwości podcinania przez wody potoku. Pomimo tego sukcesja ro
ślinności jest tu niewielka. Powierzchniowa część jęzora ulegała wtórnym ruchom 
grawitacyjnym i była rozcinana przez wody opadowe i roztopowe, co prawdopodobnie 
opóźnia jego stabilizację.

Osuwisko nr 362 (ryc. 14, 26) powstałe na stokach Jabłońca we wsi Laskowa (ob
szar I), w obrębie starej niszy, na stoku wylesionym o nachyleniu ok. 20°. Jest to osu
wisko ziemno-zwietrzelinowe. Ruchowi osuwiska towarzyszyło duże upłynnienie 
osuwanych mas ziemno-zwietrzelinowych. Powierzchniowa część jęzora osuwiskowe
go była stopniowo usuwana w wyniku działalności człowieka w 1997 i 1998 roku. 
Pozostał tylko duży wał spiętrzonych mas koluwialnych u wylotu niszy. Wał ten blo
kuje swobodny spływ wód opadowych i roztopowych z niszy, co przyczyniło się do 
powstania niewielkiego podmokłego zagłębienia w obrębie osuwiska. Nisza i wał ko- 
luwialny w dwa lata po powstaniu formy zarosły. Jednak można przypuszczać, że wła
śnie ta część osuwiska długo nie osiągnie stanu równowagi i jest miejscem potencjal
nych wtórnych ruchów osuwiskowych. Podobnie jak w formie wyżej opisanej, w obrę
bie tej formy ponownie wytyczono drogę zniszczoną przez osuwisko. Przyczyniło się 
to w znaczny sposób do dalszego jego rozwoju. W latach 1998-2000 w obrębie osuwi
ska miały miejsce niewielkie wtórne ruchy osuwiskowe. Jednak nie można powiedzieć 
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jednoznacznie, że osiągnęło stan równowagi. Najbardziej niestabilny wydaje się wał 
koluwialny u wylotu niszy powyżej dolnej sztucznie wyrównanej części osuwiska.

Osuwisko nr 464 (ryc. 17) powstało na zboczu doliny w górnej części zlewni potoku 
Jaworzna (obszar VI). Jest to duże osuwisko zwietrzelinowe powstałe prawdopodobnie 
w wyniku podcięcia stoku przez spiętrzone wody powodziowe potoku powyżej niedroż
nego przepustu drogowego. Forma osuwiskowa składa się z dwóch części: niszy i spię
trzonego wału koluwialnego. Głębokość niszy osuwiska jest znaczna - około 6-7 m, 
materiał koluwialny został przemieszany z powyrywanymi drzewami i złożony we 
wciętej na około 7-8 m V-kształtnej dolince. W kolejnych latach badań zaobserwowano 
jedynie niewielkie przemieszczenia grawitacyjne zwietrzeliny w obrębie niszy i częścio
we jej zarastanie. Przemieszane z drzewami koluwia są przemywane przez wody potoku, 
ale nie stwierdzono większych zmian ich miąższości. Osuwisko będzie prawdopodobnie 
jeszcze przez długie lata dobrze widoczne w rzeźbie zboczy doliny.

Osuwisko nr 597 (fot. 3, ryc. 16, 21) powstało w obszarze XXI, na stoku zadamio- 
nym o nachyleniu ok. 25°. Jest to typowe osuwisko translacyjne, długie (150 m) i wą
skie (ok. 25 m). Osuwane masy ziemno-zwietrzelinowe w trakcie ruchu uległy znacz
nemu upłynnieniu. Nisza osuwiska jest w stosunku do jęzora niewielka, w ciągu czte
rech lat badań zaobserwowano w jej obrębie głównie skutki działalności spłukiwania. 
W granicach niszy powstały dwie rynny, u wylotu których uformowały się niewielkie 
stożki napływowe materiału wyniesionego z niszy. W latach 1998-2000 wyraźne było 
stopniowe zmniejszanie się powierzchni jęzora osuwiskowego, a to głównie za przy
czyną działalności spłukiwania, jak i wskutek zaorania dolnej powierzchniowej części 
jęzora. Górna, najgrubsza część jęzora została rozcięta przez wody opadowe i rozto
powe, a w obrębie spiętrzonych wałów koluwialnych obserwowano niewielkie prze
mieszczenia grawitacyjne mas zwietrzelinowych. W 1999 i 2000 roku znaczna część 
jęzora osuwiskowego pokryła się roślinnością zielną. Osuwisko nie wykazywało oznak 
aktywności, prawdopodobnie w niezbyt odległym czasie (kilka lat) jęzor osuwiska 
zostanie wyrównany i przestanie być widoczny na powierzchni stoku. Dłużej widoczna 
w rzeźbie tego obszaru będzie nisza, której powierzchnia nieznacznie została prze
kształcona od momentu jej powstania. Rozwój tego osuwiska jest typowy dla form 
powstałych w lipcu 1997 roku, w których osunięty materiał został wyciśnięty poza 
niszę i w znacznym stopniu upłynniony. Miąższość przemieszczonych mas koluwial
nych większości płytkich osuwisk zwietrzelinowych w latach 1997-2000 znacznie się 
zmniejszyła, a obszary ich nisz powoli zarastają. Są to formy, które podobnie jak nie
wielkie zerwy z osiadania najszybciej przestaną być widoczne na powierzchni stoków 
obszaru badań.

Osuwisko nr 341 (fot. 12, ryc. 14, 22) - w obszarze I, przyrzecze Laskowa-Krosna 
- to stare osuwisko w znacznym stopniu uaktywnione w lipcu 1997 roku. Osuwaniu 
uległy głównie miąższe warstwy koluwiów w obrębie starego jęzora osuwiskowego. 
Sama nisza została jedynie nieznacznie przemodelowana przez płytkie ruchy osuwi
skowe. Forma ta była okresowo aktywna w całym okresie badań, przy czym znaczne 
ożywienie obserwowano w 2000 roku. Przyczyny tego były prawdopodobnie dwie: 
pierwsza z nich to wilgotna wiosna owego roku, druga - to poprowadzenie drugiej 
drogi dojazdowej do domów zlokalizowanych na osuwisku. W trakcie wytyczania 
drogi został podcięty niestabilny stok osuwiskowy, co wywołało dalsze ruchy. Osuwi
sko jest dodatkowo obciążone przez trzy nowe budynki, dwa z nich zostały znacznie 
uszkodzone w 1997 roku, ich ściany i fundamenty popękały. To osuwisko, jak i inne



Rye. 21. Plan osuwiska ziemno-zwietrzelinowego nr 597 (obszar XXI - Laskowa): 1 - nisze, 
2 - wyrównane powierzchnie jęzora, 3 - szczeliny, 4 - wały i nabrzmienia koluwialne, 5 - rozcięcia i rynny 

erozyjne, 6 - pakiety z nienaruszoną darnią, 7 - usypiska, 8 - droga gruntowa

Fig. 21. Plan view of earth-waste mantle landslide No. 597 (Area XXI - Laskowa); 1 - niches, 2 - smooth 
colluvial tongues surface, 3 - crevices, 4 - colluvial swells, 5 - erosion dissections and chutes, 6 - ‘islands' with 

unaffected turf, 7 - debris cones, 8 - unpaved road
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Rye. 22. Osuwisko „Dwaj bracia” nr 341, 344, 345, 350 (obszar I - Laskowa): A - profil podłużny przez 
badany stok osuwiskowy, B - rozwój formy osuwiskowej w latach 1997-2000:1,2- stare i nowe nisze, 

3 - małe języki, 4 - szczeliny, 5 - wały spiętrzonego materiału koluwialnego, 6 - rynny erozyjne, 7 - stożki 
i jęzory, 8 - usypiska, 9 - drogi, 10 - zabudowania, 11 - rok aktywności osuwiskowej

Fig. 22. ‘Two brothers' landslides Nos. 341,344,345,350 (Area I - Laskowa): A - long-section of landslide 
slope; B - development of landslide feature during 1997-2000:1, 2 - old and new niches, 3 - small colluvial 
tongues, 4 - crevices, 5 - walls of accumulated colluvial material, 6 - erosion chutes, 7 - cones and tongues, 

8 - debris cones, 9 - roads, 10 - buildings, 11 - landslide activity vintage
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stare formy osuwiskowe w różnym stopniu uaktywnione, nie osiągnęło w czasie badań 
stanu równowagi. Można przypuszczać, że to właśnie stare głębokie osuwiska będą 

reagować osuwaniem na kolejne okresy wzmożonych opadów i będą najdłużej aktyw
ne w dorzeczu Łososiny.

Osuwisko nr 1002 (fot. 7 i 8, ryc. 24) - w obszarze XV, zlewnia Stańkowa - to sta
ra uaktywniona forma. Osuwisko to było aktywne prawdopodobnie przed II wojną 
światową. W 1997 roku w obrębie osuwiska zaobserwowano kilka szczelin w niszy, 
w roku następnym powstała tu niewielka zerwa. Gwałtowny rozwój osuwiska wystąpił 
w 2000 roku na wiosnę po roztopach oraz wysokich opadach deszczu i śniegu. Jest to 
forma duża o powierzchni ok. 20 000 m2; powierzchnia poślizgu jest prawdopodobnie 
wklęsła. Budowa osuwiska jest złożona, składa się ono z wielu przemieszczonych 
względem siebie pakietów. Nowa nisza osuwiska powstała w obrębie niszy starej for
my. W gómej części osuwiska wskutek spłukiwania powstały dwie głębokie rynny. 
Osuwisko pocięte jest licznymi szczelinami prostopadłymi do kierunku ruchu osuwi
ska. Na powierzchni osuwiska zaobserwowano co najmniej cztery wypływy wody. 
Zniszczeniu uległo 5 budynków, w tym dwa nowo zbudowane domy. Forma jest nadal 
aktywna i może nastąpić jej rozwój.

Osuwisko nr 943 (ryc. 23, 25, fot. na tyle okładki) powstało na zboczu doliny Łoso
siny w Młynnem. Jest to przykład formy osuwiskowej, która wykazywała tylko nie
znaczne wtórne ruchy osuwiskowe. Głównym procesem było tu osiadanie, które przy
czyniło się do niewielkiego, rzędu 20-30 cm, cofnięcia krawędzi niszy. Ogólny zarys 
formy osuwiskowej nie zmienił się istotnie przez cztery lata badań.

Szczegółowa analiza rozwoju poszczególnych form pozwoliła na poznanie zależno
ści pomiędzy cechami morfologicznymi i mechanizmem przemieszczania mas danej 
formy a kierunkiem jej rozwoju. Nowo powstałe formy osuwiskowe cechowały się 
dużym upłynnieniem osuwanego materiału, jęzory osuwiskowe i stożki torencjalne 
zajmowały duże powierzchnie, ale ich miąższość była niewielka. Jeśli nie stanowiły 
one zagrożenia dla zabudowań czy utrudnienia w korzystaniu z dróg - co wiązało się 
zwykle z ich usunięciem przez człowieka - to z reguły w pierwszych trzech latach 
badań miąższość i powierzchnia wałów, jęzorów osuwiskowych i stożków torencjal- 
nych z roku na rok się zmniejszała, a wkraczająca na ich powierzchnię roślinność sku
tecznie je maskowała i stabilizowała. Różny był rozwój form w zależności od tego, czy 
przemieszczany materiał został złożony w postaci wałów lub pakietów, czy też znacz
nie przepojony wodą i zdeponowany na stoku poniżej niszy. W pierwszym przypadku 
formy zazwyczaj podlegały w okresie badań częstym ruchom wtórnym, w drugim zaś 
były modelowane głównie przez spłukiwanie powierzchniowe i linijne, a ich po
wierzchnia stopniowo zarastała. Degradacja tych form jest dobrze widoczna i prawdo
podobnie to one osiągną najszybciej nową równowagę. Rozwój uaktywnionych starych 
form osuwiskowych jest dużo bardziej złożony. Uaktywnianie tych form następowało 
przez cały okres badań pod wpływem kolejnych impulsów opadowych uaktywniają
cych.

Przebieg i tempo relaksacji stoków dorzecza Łososiny przekształconych przez pro
cesy masowe zależy od wielu czynników. Są to m.in.: sposób przemieszczenia mas 
osuwiskowych, rodzaj przemieszczonego materiału, sposób wykształcenia morfologii 
formy czy jej lokalizacja w obrębie stoku. To właśnie one decydowały o tym, że 
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w drodze relaksacji po wystąpieniu początkowej bardzo szybkiej zmiany następuje 
stopniowe zmniejszanie się natężenia procesów masowych aż do ich całkowitego wy
gaśnięcia. Następnie dochodzi do zmiany rodzaju procesów modelujących system sto
kowy.

Czteroletnie pomiary i obserwacje form osuwiskowych powstałych w lipcu 1997 
roku i w kolejnych latach badań pozwoliły wysnuć przypuszczenie, że większość ba
danych form w dość szybkim czasie osiągnie stan stabilizacji. Wiąże się to z faktem, że 
są to w większości płytkie osuwiska zwietrzelinowe i ziemne, które „z definicji” ce
chują się szybkim tempem stabilizacji. Obszary oderwania - nisze - najdłużej zacho
wują wyrazistość w morfologii stoku osuwiskowego, głównie na skutek odmładzania 
ich przez częste ruchy wtórne. Jęzory osuwiskowe ulegną znacznie szybszemu zniwe
lowaniu na powierzchni stoku w wyniku wtórnych przemieszczeń i spłukiwania, które 
będą prowadzić do wyrównania i powierzchniowego zaniku tej części osuwiska.

Okres stabilizacji osuwiska charakteryzować się będzie „zamarciem wszelkich 
przejawów deformacji osuwiskowych w obrębie obszaru osuwiskowego” (Jakubowski 
1974), a przemieszczanie mas koluwialnych następować będzie głównie w wyniku 
działania procesów erozyjnych, spłukiwania Unijnego i powierzchniowego oraz po
wolnego spełzywania.

Nie do przecenienia jest wkład, jaki wniósł człowiek w relaksację stoków osuwi
skowych w dorzeczu Łososiny. Wiele badanych osuwisk zniszczyło lub zasypało drogi 
i budynki, uniemożliwiając normalne funkcjonowanie mieszkańcom tego terenu. Były 
to głównie płytkie osuwiska zwietrzelinowe, o niewielkiej powierzchni. W związku 
z tym możliwe było częściowe wyrównanie oraz zasypanie wielu z nich. Spowodowało 
to zazwyczaj uruchomienie wtórnych ruchów osuwiskowych i doprowadziło lokalnie 
do osiągnięcia nowej równowagi na stoku. W rezultacie doszło do znacznie szybszej 
stabilizacji powierzchni takich form osuwiskowych w porównaniu z osuwiskami, 
w obrębie których działają tylko procesy naturalne.

2.4.2. SPRZĘŻENIA ZWROTNE W PROCESIE RELAKSACJI

Uwzględniając badania innych autorów (Gil 1997, Preston 2000, Starkel 2002), 
w analizie odpowiedzi systemu stokowego na impuls opadowy uaktywniający ruchy 
masowe, należy wziąć pod uwagę rolę sprzężeń zwrotnych, będących wynikiem sa
mego procesu osuwania. Prowadzić one bowiem mogą do lokalnych zmian podatności 
systemu stokowego na zachodzenie ruchów masowych. Co za tym idzie, zmienna 
w czasie może być wartość progowa opadu potrzebna do uaktywniania osuwania. 
Efekt ujemnego sprzężenia zwrotnego jest rezultatem usunięcia materiału ze stoku. 
Zmniejsza to bowiem miąższość zwietrzeliny, a co za tym idzie i prawdopodobieństwo 
wystąpienia tam dalszych ruchów osuwiskowych. W innych częściach stoku dotknię
tych ruchami osuwiskowymi widoczne są rezultaty dodatnich sprzężeń zwrotnych. 
Obserwowane są one w obszarach nisz, gdzie wzrasta nachylenie stoku i znika efekt 
bocznego podparcia pokryw stokowych oraz w strefach akumulacji materiału, gdzie 
rośnie miąższość zwietrzeliny (ryc. 11).
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Tak różną odpowiedź systemu stokowego na kolejne impulsy opadowe, które wy
stąpiły w 1998 i 2000 roku, można po części tłumaczyć zmianami, jakie zaszły 
w badanym systemie stokowym w lipcu 1997 roku. Być może nastąpiło przesunięcie - 
miejscowe podwyższenie lub obniżenie - wartości progowej wymaganej do uaktyw
nienia procesu. Podwyższenie progu nastąpiło wszędzie tam, gdzie została zdarta 
zwietrzelina. Obniżenie wartości progu wystąpiło tam, gdzie doszło w lipcu 1997 roku 
do zachwiania stateczności stoków, ale nie nastąpiło jeszcze przemieszczanie mas.





Ryc. 23. Lokalizacja form osuwiskowych w zlewniach: Młynówka, Młynne, Młynne 
Graniczny i część przyrzecza Młynne-Laskowa (fragment obszaru najsilniej 

przekształconego), objaśnienia sygnatur jak na ryc. 14

Fig. 23. Location of landslide features in catchment basins: Młynówka, Młynne, Młynne 
Graniczny and part of Młynne-Laskowa inter-basin(part of most intensely transformed 
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Ryc. 24. Osuwisko nr 1002 w Stańkowej (obszar XV): I - lokalizacja różnych generacji 
form osuwiskowych, II - plan osuwiska

Fig. 24. Landslide No. 1002 at Stańkowa (Area XV): I - location of various generation 
landslide sites, II - plan view of landslides



Ryc. 25. Tendencje rozwoju wybranych osuwisk we wsi Młynne (obszar XI): 
I - lokalizacja różnych generacji form osuwiskowych w Młynnem,

A i A’ - plan osuwiska nr 966 oraz jego kierunki rozwoju w latach 1997-2000, 
B - plan osuwiska nr 943, C - profil podłużny przez strefę osuwiskową doliny Młynówki

Fig. 25. Trends in the development of selected landslides at Młynne (Area XI);
I - location of various generation landslide sites at Młynne, A and A’ - plan view of landslide 

No. 966 and development trends during 1997-2000, B - plan view of landslide No. 943, 
C - long-section of landsliding zone in the Młynówka valley



Ryc. 26. Tendencje rozwoju wybranych osuwisk na stokach Jabłońca (Laskowa, 
obszar I): I - lokalizacja różnych generacji form osuwiskowych, A i A’ - plan osuwiska 

nr 362 oraz jego kierunki rozwoju w latach 1997-2000, B - profil podłużny przez 
badane osuwisko

Fig. 26. Trends in the development of selected landslides on the slopes of Jabłoniec 
(Laskowa, Area I): I - location of various generation landslide sites, A and A’ - plan view 

of landslide No. 362 and development trends during 1997-2000, B - landslide long-section



Fot. 5. Stok osuwiskowy w Laskowej wykorzystany pod zabudowę
Photo 5. Landslide slope at Laskowa with buildings

Fot. 6. Stok osuwiskowy Laskowa-Jabłoniec, należący do obszarów najsilniej 
przemodelowanych przez procesy osuwiskowe w lipcu 1997 roku

Photo 6. Landslide slope Laskowa-Jabłoniec. One of most transformed by landslides 
in July 1997



Fot. 7. Fragment niszy osuwiska we wsi Stańkowa, powstałego w kwietniu 

2000 roku (forma nr 1002)

Photo 7. Part of landslide niche at Stańkowa, developed in April 2000 (Feature No. 1002)

Fot. 8. Osuwisko w Stańkowej - nabrzmienia i wały koluwialne w obrębie jęzora 

osuwiskowego

Photo 8. Landslide at Stańkowa - colluvial swells and walls within landslide tongues



-

Fot. 9. Droga wojewódzka Limanowa-Nowy Sącz w Laskowej zniszczona przez 
procesy osuwiskowe na krawędzi terasy Łososiny (forma nr 358)

Photo 9. Regional road Limanowa-Nowy Sącz at Laskowa damage by landsliding 
at the edge of Łososina river terrace (Feature No. 358)

Fot. 10. Płytkie osuwisko translacyjne na zboczu doliny Łososiny w Kamionce Małej 
(forma nr 256)

Photo 10. Shallow translation landslide on Łososina valley slope at Kamionka Mała 
(Feature No. 256)



Fot. 11. Rynna spływu gruzowo-błotnego (forma nr 605)

Photo 11. Debris-and-mud flow chute (Feature No. 605)

Fot. 12. Osuwisko „Dwaj bracia” na zboczu doliny Łososiny (formy nr 341-343) 

Photo 12. “Two brothers” landslide on the Łososina valley slope (Features Nos. 341-343)



3. OBSZARY ZAGROŻONE PRZEZ POTENCJALNE 
PROCESY MASOWE

3.1. SZKODY GOSPODARCZE WYWOŁANE PRZEZ PROCESY 
MASOWE

Procesy masowe stwarzają znaczne niebezpieczeństwo dla budownictwa i gospodarki 
w Karpatach fliszowych (Starkel 1972a). Czynne osuwiska stanowią zagrożenie dla 
linii komunikacyjnych, linii wysokiego napięcia, sztucznych zbiorników i osiedli ludz
kich, a ich opanowanie jest przeważnie bardzo kosztowne i trudne technicznie. 
L. Zabuski et al. (1999) podkreślają, że powstanie większości osuwisk związane jest 
z działalnością człowieka. Najpowszechniejsze przyczyny ich powstania lub uaktyw
nienia to: rozbudowa osiedli na terenach do tego celu nieodpowiednich i niezbadanych 
pod względem stabilności stoków (np. stare powierzchnie osuwiskowe), niewłaściwe 
wykonanie prac ziemnych pod zabudowę i odwodnień oraz nadmierne podcinanie 
zboczy w trakcie budowy dróg (ryc. 11). Ponadto formy po płytkich procesach osuwi
skowych na stokach okrytych zwietrzeliną, jakimi są płytkie nisze i niewielkie wklę
słości na stokach, nie są traktowane jako przeszkoda w wykorzystaniu ich pod zabu
dowę lub inne inwestycje (Corominas 1996). Ich obecność jest jednak najlepszym 
wskaźnikiem pozwalającym zlokalizować miejsca, w których powtórzenie się proce
sów osuwiskowych jest najbardziej prawdopodobne. J. Corominas (1996) sugeruje 
zatem, że w planowaniu inwestycji w obszarach potencjalnie osuwiskowych należy 
uwzględniać obliczenia krytycznej miąższości zwietrzeliny na stoku o danym nachyle
niu, przy której może nastąpić osuwanie.

Powszechna aktywność procesów masowych w latach 1997-2000 w dorzeczu Ło
sosiny spowodowała znaczne straty materialne. Zniszczeniu uległy budynki mieszkalne 
i gospodarcze, drogi asfaltowe i gruntowe, linie elektryczne, niewielkie mostki i prze
pusty mostowe (fot. 9, 10). W obszarze badań zostało zniszczonych lub znacznie 
uszkodzonych przez osuwające się masy zwietrzelinowe kilkanaście domów mieszkal
nych. Obecnie 114 budynków mieszkalnych i gospodarczych, znajdujących się w ob
rębie 80 osuwisk powstałych lub uaktywnionych w okresie badań, jest potencjalnie 
zagrożonych przez ich ponowną aktywność. Osuwające się masy zwietrzelinowe 
zniszczyły 1334 m dróg asfaltowych, przerywając je lub zasypując na 82 odcinkach. 
W największym stopniu zagrożone są drogi: z Limanowej przez Ujanowice do Nowe
go Sącza i Ujanowice-Dobrociesz na odcinku przebiegającym przez wieś Sechna. 
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Pierwsza z nich poprowadzona wzdłuż doliny Łososiny zagrożona jest zarówno przez 
wody Łososiny, jak i przez procesy osuwiskowe. Kilka odcinków drogi jest wciętych 
w osuwiskowe zbocza doliny Łososiny, przyczyniając się do dodatkowego naruszenia 
ich stabilności. Jeszcze w większym stopniu zostały uszkodzone lub zasypane przez 
osuwające się masy zwietrzelinowe drogi gruntowe w obrębie 176 osuwisk.

W dorzeczu Łososiny największe szkody materialne w trakcie powodzi w lipcu
1997 roku poniosła gmina Laskowa. Wsie należące do tej gminy (Laskowa, Jaworzna, 
Kamionka Mała, Kobyłczyna, Krosna, Sechna, Strzeszyce, Ujanowice, Żmiąca) znala
zły się w centrum opadu burzowego 9 lipca 1997 roku (ryc. 6). Ze sprawozdania ze 
szkód i strat powodziowych z lipca 1997 roku wynika, że na terenie gminy osuwiska 
zajmują ok. 160 ha, co stanowi 2,3% jej powierzchni. Ponadto 40 budynków mieszkal
nych zostało uszkodzonych lub jest nadal zagrożonych przez osuwające się masy ko- 
luwialne. Znacznemu zniszczeniu przez wezbrane potoki i osuwiska uległa droga wo
jewódzka Limanowa-Nowy Sącz oraz ok. 35 km dróg gminnych i 120 km dróg osie
dlowych. Wielkość strat materialnych po powodzi w lipcu 1997 roku oraz w czerwcu
1998 w gminie Laskowa została oszacowana na 34 min zł.

3.2. OBSZARY ZAGROŻONE 
PRZEZ DALSZE RUCHY OSUWISKOWE

W obrębie stoków obszarami najczęściej przekształcanymi w okresie badań przez pro
cesy osuwiskowe są zbocza V-kształtnych dolinek, stare powierzchnie osuwiskowe 
i podcięcia drogowe (ryc. 8).

Największe zagrożenie potencjalnymi ruchami masowymi występuje w obrębie 
uaktywnionych starych powierzchni osuwiskowych. Kryterium wyznaczenia stoków 
narażonych na dalsze osuwanie była ich znaczna aktywność osuwiskowa w całym 
okresie badań 1997-2000 pod wpływem wcześniej opisanych impulsów opadowych. 
Stare powierzchnie osuwiskowe i złaziskowe są zlokalizowane głównie w dolnych 
partiach stoków i na zboczach doliny Łososiny. Obszary te są gęsto zabudowane 
i pocięte licznymi drogami (fot. 5, 6). Około 30% (361) badanych form osuwiskowych 
powstało w obrębie tych powierzchni (ryc. 8). Należą do nich: północne zbocza doliny 
od Młynnego do Krosnej (obszar I i II), dolne partie stoków zlewni Kamionki 
(w obszarze IV), Sechnej (w obszarze XXII), Żmiącej (w obszarze VII), Jaworznej 
(w obszarze VI), Stańkowej (w obszarze XV) i stoki w dolnym odcinku zlewni Mor- 
darki i Starowiejskiego Potoku (w obszarze XIV) (ryc. 18). Największe zagrożenie 
dalszymi ruchami masowymi występuje na północnych zboczach przyrzecza Łososiny 
od Laskowej do Kamionki Małej (ryc. 18). Powierzchnie osuwiskowe zajmują tu 40% 
powierzchni stoków, a na ponad 8% powierzchni znajdują się osuwiska uaktywnione 
i nowo powstałe w okresie badań. Na 1 km2 przypada tu 35 form pochodzenia maso
wego. W obszarze tym (o powierzchni około 3 km2) powstało lub uaktywniło się po
nad 100 form osuwiskowych, z których 16 w różnym stopniu uszkodziło 34 budynki 
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mieszkalne i gospodarcze. Szczególnie istotnym zagrożeniem dla mieszkańców są tu 
dalsze ruchy masowe. Na stokach tego obszaru znajduje się ok. 170 zabudowań, 
z czego 103 położone są w obrębie starych lub uaktywnionych form osuwiskowych. 
Taka lokalizacja zabudowań i dróg może stanowić dla nich znaczne zagrożenie. Bu
dynki znajdujące się bezpośrednio w strefie osuwiska, w której następuje oderwanie 
i przemieszczanie mas zwietrzelinowych, z reguły zostały w znacznym stopniu uszko
dzone. Deformacja podłoża doprowadziła do popękania ich fundamentów i ścian, co 
sprawiło, że zostały zakwalifikowane do rozbiórki. W obszarze występowania osuwisk 
bardzo niebezpieczne dla infrastruktury gospodarczej i osiedli ludzkich okazały się 
upłynnione masy zwietrzelinowe. W zależności od kubatury i rodzaju przemieszcza
nych koluwiów domy, drogi i przepusty drogowe zostały zniszczone lub tylko przysy
pane.

Usytuowanie zabudowań w obrębie starych osuwisk jest, z jednej strony, skutkiem 
nieumiejętności rozpoznania tych form, z drugiej zaś, wynikiem wykorzystania stosun
kowo płaskich obszarów pod zabudowę (Margielewski 2000). Przy tworzeniu Szcze
gółowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla gmin w dorzeczu Łososiny 
wskazane byłoby przed wyznaczeniem obszarów pod zabudowę zlokalizowanie sta
rych powierzchni osuwiskowych oraz złaziskowych i zbadanie ich stabilności.





4. ROLA PŁYTKICH PROCESÓW MASOWYCH 
W MODELOWANIU STOKÓW GÓRSKICH 

PODCZAS KATASTROFALNYCH OPADÓW

Procesy osuwiskowe można uznać za morfotwórczo najbardziej efektywne w modelo
waniu stoków Karpat fliszowych (Starkel 1960). Stwierdzenie to odnosi się zarówno 
do powszechnie uaktywnianych płytkich ruchów osuwiskowych o charakterze zsuwów 
i spływów ziemnych i ziemno-zwietrzelinowych, jak i do dużo większych i starszych 
form skalnych i skalno-zwietrzelinowych. Dlatego też w niniejszym rozdziale podjęto 
próbę odpowiedzi na pytanie o znaczenie płytkich ruchów osuwiskowych w przeobra
żaniu stoków dorzecza Łososiny. Dodatkowo porównano rolę płytkich ruchów osuwi
skowych z głębokimi, zwykle starszymi generacjami form osuwiskowych w modelo
waniu rzeźby.

Osuwanie jest procesem często występującym na stokach karpackich, a szczególnie 
w rejonach, takich jak Beskid Wyspowy, Niski oraz niektóre rejony Pogórza, gdzie 
proces ten odgrywa znaczną rolę morfotwórczą (Starkel 1960). Wynika to z występo
wania w holocenie warunków klimatycznych sprzyjających procesom osuwiskowym 
oraz z podatności utworów fliszowych na osuwanie. Szczególnie predysponowane do 
osuwania są te obszary, gdzie występują kompleksy piaskowców oraz grube pokrywy 
stokowe podścielone łupkami. W rezultacie procesy osuwiskowe prowadzą - według 
L. Starkla (1960) - do zasadniczych zmian kształtu stoków. Z pierwotnego stoku wy
pukłego czy też ze stoku wypuklo-wklęsłego powstaje wówczas stok wklęsły.

W Karpatach fliszowych można stwierdzić odmienną rolę procesów osuwiskowych 
w modelowaniu stoków o rzeźbie beskidzkiej i pogórskiej (Kotarba 1986). W obsza
rach o rzeźbie beskidzkiej modelowaniu przez procesy masowe podlegają głównie 
stoki wycięte w stromo ustawionych kompleksach skalnych oraz strefy załomu wklę
słego na kontakcie stromych stoków i łagodnie nachylonych podnóży. Stoki o niewiel
kich nachyleniach mogą być natomiast modelowane przez płytkie ruchy osuwiskowe.

W obszarach o cechach pogórskich powszechne występowanie osuwisk jest wyni
kiem sprzyjającej budowy geologicznej. Cechuje się ona występowaniem naprzemian- 
ległych ławic piaskowca i łupków oraz miąższych pokryw zwietrzelinowych. Rozwój 
osuwisk na stokach pogórskich prowadzi do znaczących zmian kształtu stoku. Stoki 
wypukło-wklęsłe lub wypukłe przybierają kształty nieregularne, o falistym profilu, 
z odcinkami o przeciwnym spadku. Wynikiem osuwania jest także zwężanie wierz
chowin i podkreślenie granicy między wierzchowiną a stokiem. Pierwotny kształt 
wierzchowiny może ulec obniżeniu i rozczłonkowaniu, a w rezultacie profil osi 
grzbietu przybiera kształt falisty. Wskutek aktywności osuwiskowej dochodzi do zacie
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rania lub niszczenia załomów denudacyjnych na stokach. W wyniku płytkich ruchów 
masowych przekształceniu ulegają także V-kształtne dolinki wciosowe, na zboczach 
których - zwłaszcza po wylesieniu - następuje intensyfikacja procesów osuwiskowo- 
złaziskowych (Kotarba 1986).

Stoki beskidzkie modelowane przez procesy osuwiskowe przybierają różne kształty 
w zależności od typu osuwisk i ich rozmieszczenia na stoku, a także innych procesów, 
które przekształcają stoki (Ziętara 1968). Osuwanie uaktywniane głównie dzięki inten
sywnym opadom jest współcześnie najważniejszym procesem modelujących stoki 
Karpat. Miejscem powstania większości świeżych form osuwiskowych są powierzch
nie starych osuwisk (ryc. 11). Odmłodzeniu ulegają zazwyczaj dolne części osuwisk, 
przeważnie ma to miejsce w dolnej części stoków i jest związane z podcinaniem ich 
przez wody powodziowe. Znaczącą rolę rzeźbotwórczą mają osuwiska konsekwentno- 
-strukturalne powstałe na warstwach o upadzie zgodnym z nachyleniem stoku i osuwi
ska w lejach źródłowych. Stopniowy rozwój osuwisk w górę stoku i podcinanie 
w dolnych partiach przez erozję powoduje, że osuwiska przemieszczają się w górę 
stoków, a na ich miejscu rozwijają się formy dolinne (Ziętara 1968). Według T. Ziętary 
(1968), większość dolin rozcinających stoki beskidzkie powstała w miejscach dawnych 
osuwisk.

W dorzeczu Łososiny występuje wiele starych, dużych osuwisk skalnych. Przez 
procesy osuwiskowe zostały przemodelowane górne odcinki stoków prawie wszystkich 
większych wzniesień. Największe osuwiska skalne zajmujące znaczne powierzchnie 
stoków dorzecza Łososiny występują na Ćwilinie, Snieżnicy, Łopieniu, Mogielicy, 
Kostrzy, Kamionnej, Paproci, Miejskiej Górze, Łysej Górze, w paśmie Sałasza-Jawo- 
rza i innych (ryc. 2). Przykład stoków osuwiskowych Ćwilina i Snieżnicy obrazuje 
wpływ form osuwiskowych na rozwój i układ sieci dolinnej (Starkel 1960). Formy 
powstałe w obrębie piaskowców magurskich cechują się dużą śmiałością rzeźby. Stoki 
osuwiskowe, w których wypreparowane są nisze, mają znaczne nachylenia przekra
czające 40-60°, a niektóre ściany nisz i pakietów skalnych tych osuwisk są prawie 
pionowe. Osuwiska te składają się z wielu stref stopni i wałów osuwiskowych poroz
dzielanych licznymi obniżeniami. Prawdopodobnie są one odziedziczone po okresie 
peryglacjalnym i wczesnych fazach holocenu (Starkel 1960). Na to zwrócił uwagę 
również M. Klimaszewski (1987), przypisując zasadnicze rysy współczesnej rzeźby 
stoków beskidzkich okresowi peryglacjalnemu.

W badanej środkowej i wschodniej części dorzecza Łososiny znajduje się kilka ze 
wspomnianych osuwisk skalnych. Należą do nich osuwiska na północnych stokach 
Sałasza-Jaworza. Powstały one w górnej części stoków krawędziowych, na wychod
niach warstw gruboławicowych piaskowców magurskich. Osuwiska te są oddzielone 
wyraźną krawędzią od części wierzchowinowej stoku. W obrębie większego osuwiska 
występują liczne zagłębienia o głębokości dochodzącej do 30-40 m (Bajgier-Kowalska 
1998). Przez procesy osuwiskowe przemodelowane są także stoki i wierzchowiny 
Miejskiej i Łysej Góry w okolicy Limanowej. W wyniku grawitacyjnych przemiesz
czeń mas skalnych na Łysej Górze powstały liczne formy podwójnych grzbietów (Flis 
1958). Procesy osuwiskowe przemodelowały także stoki Kostrzy, Kamionnej, Łopie- 
nia, gdzie osuwiska powstały na kontakcie piaskowców magurskich i warstw podma- 
gurskich. Około 25% powierzchni stoków Kostrza jest zajętych przez osuwiska (Baj
gier-Kowalska 1998).
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W niższych partiach stoków w całym badanym obszarze występują liczne stare 
osuwiska zwietrzelinowe. Powstały one zwłaszcza w miejscach podcięć erozyjnych na 
zboczach doliny Łososiny i jej większych dopływów (Starowiejski Potok, Kamionka, 
Żmiąca). Stopień zachowania wyrazistości morfologii tych form pozwala na twierdze
nie, że są różnowiekowe. Poza tym poszczególne osuwiska składają się przeważnie 
z kilku różnowiekowych nisz. W wyniku osuwania znacznemu zatarciu uległy tu po
przednie formy, takie jak krawędzie wyższych teras nadzalewowych czy załomy denu- 
dacyjne na stoku.

Scharakteryzowane powyżej stare osuwiska zostały przekształcone w różnym stop
niu przez płytkie procesy osuwiskowe, uaktywnione po opadach z lipca 1997 roku 
i będące głównym przedmiotem moich badań. Formy osuwiskowe, powstałe w wyniku 
działania procesów masowych, choć przeważnie niewielkie powierzchniowo, ze 
względu na ich dużą liczbę i duże zagęszczenie przyczyniły się jednak lokalnie do 
znacznych przeobrażeń rzeźby. Najbardziej przekształcone przez osuwanie zostały 
zbocza dolin, powierzchnie starych osuwisk, podcięcia drogowe i krawędzie teras rol
nych. Rycina 27 przedstawia modele przekształcania przez procesy osuwiskowe sto
ków obszarów średniogórskich, w znacznym stopniu wylesionych i zagospodarowa
nych przez człowieka na przykładzie dorzecza Łososiny. Rola tych procesów polegała 
głównie na przeobrażaniu zboczy V-kształtnych dolinek. Cofaniu i przekształcaniu 
uległy także podcięcia erozyjne, krawędzie teras wyższych, krawędzie podcięć drogo
wych i terasy rolne. W rezultacie tego doszło do zatarcia lub zniszczenia form o wy
raźnych załomach i to zarówno form naturalnych, jak i powstałych w wyniku działal
ności gospodarczej człowieka. Szczególnie predysponowane do zachodzenia procesów 
osuwiskowych były formy wklęsłe, czyli głównie nisze starych osuwisk i zagłębienia 
w obrębie jęzorów tych form. W wyniku osuwania nastąpiło przeobrażenie i zatarcie 
rzeźby wielu starych form osuwiskowych (ryc. 11).

W celu oceny roli procesów osuwiskowych w modelowaniu rzeźby dorzecza Łoso
siny poprowadzono przez dolinę Łososiny wiele profili poprzecznych (ryc. 28) 
i wydzielono na nich odcinki stoku szczególnie predysponowane do wystąpienia tych 
procesów. Stare głębokie formy osuwiskowe występują w przygrzbietowych partiach 
stoków, w wydzielonej części stoków „A” (ryc. 28). Osuwiska te, powstałe w obrębie 
piaskowców magurskich, są obecnie w większości zalesione i cechują się dużą wyrazi
stością kształtów. Natomiast formy osuwiskowe powstałe w niższych partiach stoków, 
przeważnie na zboczach doliny Łososiny i jej większych dopływów (wydzielone części 
stoków „B”, „C”, „D”, ryc. 28), cechują się zatarciem wyrazistości elementów morfo
logicznych, złagodzeniem stoku w obrębie krawędzi nisz i w dużym stopniu zanikiem 
śladów akumulacji osuwiskowej. Najbardziej przemodelowane przez procesy osuwi
skowe zostały stoki strefy „B”. W profilach stoków tej części dorzecza Łososiny wy
dzielić można odcinki przekształcone przez poprzednie generacje procesów osuwisko
wych. Większość stoków ma tu kształty nieregularne z odcinkami wklęsłymi i wypu
kłymi (ryc. 29). Właśnie w strefach stoku: „B”, „C” i „D” występują osuwiska po
wstałe i uaktywnione w okresie badań 1997-2000. Część z nich to stare osuwiska 
uaktywniane w okresie badań 1997-2000 (głównie strefa „B”). Także nowo powstałe 
osuwiska koncentrują się w obrębie starych form osuwiskowych, co potwierdza wyniki 
badań dotyczących lokalizacji tych form opracowanych przez T. Ziętarę (1968) 
i K. Jakubowskiego (1974). Procesy osuwiskowe, które były przedmiotem badań, tylko 
nieznacznie wpłynęły na kształt stoków. Przekształcenie to polegało głównie na
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Rye. 27. Modele przekształcania stoków w dorzeczu Łososiny przez procesy osuwiskowe: 1 - warstwy 
piaskowcowo-łupkowe, 2 - pokrywy koluwialne, 3 - pokrywy zwietrzelinowe, 4 - powierzchnie poślizgu 

X - stok przed epizodem osuwiskowym z lipca 1997 roku, X' - stok przekształcony przez procesy osuwi
skowe, A A' - przeobrażanie zboczy V-kształtnych dolin, B B' - cofnięcie krawędzi podcięć drogowych, 

CC' - przemodelowanie starych form osuwiskowych, D D' - przeobrażenie teras rolnych, E E' - cofnięcie 
i przeobrażenie krawędzi zboczy teras wyższych i podcięć denudacyjnych (a), cofnięcie zboczy podcięć 

pod zabudowę (b)

Fig. 27. Models of mass-process slope transformation in Łososina catchment basin: 1 - shale-sandstone layers, 
2 - colluvial covers, 3 - waste-mantle covers, 4 - slip surfaces

X - slope prior to July 1997 landslide event, X' - slope transformed by landslide processes, A A’ - transformation 
of V-shaped valley slopes, B B’ - progress of roadside undercut edges, C C - reshaping of old landslide sites, 
D D' - transformation of field terraces, EE' - progress and transformation of higher-level terrace slope edges 

and denudational undercuts (a), undercuts approaching buildings (b)
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zniszczeniu lub zatarciu różnych załomów na stokach. W profilu stoków przejawia się 
to zwiększeniem odcinków nieregularnych - falistych, obniżeniem odcinków wklę
słych i lokalnie niewielkim nadbudowaniem stoku masami koluwialnymi.

Tempo przekształceń i zacierania wyrazistości elementów morfologicznych bada
nych osuwisk jest szybkie, co jest zresztą charakterystyczne dla płytkich osuwisk 
zwietrzelinowych. Większość form nie wpływa na trwałą zmianę typu procesów mo
delujących stoki obszaru badań; nie ma też większego wpływu na obieg wody czy 
rozwój sieci dolinnej. Jedynie większe osuwiska o wydłużonym rynnowym kształcie 
i stare uaktywnione osuwiska mogą stać się obszarami wzmożonej działalności proce
sów denudacyjnych i erozyjnych. Tu także może dojść do skoncentrowanego odpływu 
powierzchniowego, co, w rezultacie, może doprowadzić do powstania nowej formy 
dolinnej. Porównując jednak skalę tych procesów i stopień przemodelowania rzeźby ze 
współcześnie działającymi procesami na stokach Karpat fliszowych, można je określić

Ryc. 29. Profile stoków przemodelowanych przez procesy osuwiskowe (stoki wydzielonej części B - patrz 
ryc. 28): 1- utwory piaskowcowo-łupkowe, 2 - pokrywy koluwialne, 3 - części stoku przemodelowane 

przez osuwanie w lipcu 1997 roku, 4 - stok osuwiskowy

Fig. 29. Profiles of slopes reshaped by landsliding (slopes of part B separately on fig. 28): 1- sandstone and 
shale formation, 2 - colluvial covers, 3 - slope sections reshaped by landsliding in July 1997,4 - landslide slope
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jako procesy o dużej zdolności morfotwórczej. W wyniku procesów osuwania doszło 
do uruchomienia i przemieszczenia znacznych mas zwietrzelinowych. A duże upłyn
nienie mas koluwialnych i włączenie ich w systemy spływów torencjalnych i gruzowo- 
-błotnych spowodowało wyniesienie ich na znaczne odległości, niejednokrotnie do dna 
dolin.

Jednorazowe przemieszczenie mas osuwiskowych bardzo rzadko kończy etap osu
wiskowej degradacji stoku. Zwykle w trakcie rozwoju poprzednio utworzonej formy 
osuwiskowej następuje ponowne naruszenie stateczności stoku osuwiskowego i rozpo
czyna się nowy cykl osuwiskowych przemieszczeń (Jakubowski 1974). Z tego względu 
mówiąc o płytkich procesach osuwiskowych, należy odnieść się do roli, jaką odegrały 
w modelowaniu rzeźby starsze generacje form osuwiskowych. Porównując stopień 
przekształcenia stoków Karpat fliszowych przez głębokie ruchy osuwiskowe z płytkimi 
procesami osuwiskowymi, wyraźnie zaznacza się różna skala tych procesów. Duże 
skalno-zwietrzelinowe formy osuwiskowe wpływają zasadniczo na dalszy rozwój sto
ków przez zmianę obiegu wody czy rozwój sieci dolinnej. W Karpatach fliszowych 
duże, głębokie osuwiska skalno-zwietrzelinowe ulegają znacznie wolniej przekształce
niom niż nawet bardzo duże osuwiska powstałe w obrębie pokryw zwietrzelinowych 
(Jakubowski 1974). Podobnie osuwiska, w granicach których doszło do przemieszcze
nia zwartych pakietów o nienaruszonej strukturze, charakteryzują się dużą trwałością 
w porównaniu z osuwiskami detrytycznymi, gdzie przemieszczany materiał uległ roz- 
kruszeniu i rozdrobnieniu. Istotna jest także rola lasu w zachowaniu wyrazistości mor
fologii form osuwiskowych. Las wpływa korzystnie na utrwalenie reliefu osuwiskowe
go, ograniczając znacznie wtórne przemieszczenia. Natomiast tempo przekształceń 
współcześnie powstających form osuwiskowych zlokalizowanych na stokach pozba
wionych pokrycia leśnego jest nieporównywalnie szybsze.

Istotne dla poznania roli procesów masowych jest określenie czasu, po jakim nastę
puje wygaśnięcie ruchów w obrębie powstałej formy. Według K. Jakubowskiego 
(1974), największą wyrazistość zachowuje w morfologii stoku osuwiskowego obszar 
oderwania mas - nisza. Natomiast jęzor osuwiskowy ulega w krótkim czasie wyrów
naniu na powierzchni stoku. Na podobny przebieg stabilizacji form osuwiskowych 
wskazują badania nad płytkimi procesami osuwiskowymi w górskich obszarach Nowej 
Zelandii (Crozier 1997). Zacieranie rzeźby osuwiskowej zaczyna się tu od odprowa
dzenia koluwiów w wyniku działania procesów spłukiwania i spełzywania, a następ
nym etapem jest maskowanie niszy przez roślinność i ruchy wtórne. Ostatecznie pozo
stałością po formie osuwiskowej jest zmieniony kształt stoku. M.J. Crozier (1997) 
zwraca uwagę na dużą rolę człowieka w przyśpieszeniu zaniku form osuwiskowych. 
Podobne prawidłowości w rozwoju stoku osuwiskowego stwierdzono na stokach do
rzecza Łososiny podczas badań prowadzonych w latach 1997-2001.

Kolejną prawidłowością rozwoju stoków w wyniku działania procesów masowych, 
stwierdzoną nie tylko w Karpatach, ale także w innych obszarach górskich umiarko
wanej strefy klimatycznej, jest lokalizacja płytkich form osuwiskowych w obrębie 
form wklęsłych (ryc. 11). Przykłady takiej lokalizacji stoków naruszonych przez osu
wiska opisywali m.in. A. Nemćok (1982) w słowackich Karpatach, N. La Roca Cervi- 
gnón i A. Calvo-Cases (1988) w Górach Betyckich i J.M. Crozier (1986) w górach 
Nowej Zelandii. Większość współczesnych form osuwiskowych powstaje w obrębie 
osuwisk o starszych założeniach. Współczesne ruchy osuwiskowe mogą być zatem 
w dużym stopniu traktowane jako przejaw odmłodzenia starych form (Govi et al. 1982, 
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BSlteanu 1997). Wklęsłe części stoków, w których zlokalizowane są stare osuwiska, 
można uznać za bardziej aktywne pod względem geomorfologicznym niż wypukłe. 
Dalsze przekształcanie tego stoku wklęsłego następuje przez połączenie procesów 
erozyjnych i masowych.

Warunkiem, który musi być spełniony dla powstania płytkich form osuwiskowych, 
jest wytworzenie na stoku pokrywy zwietrzelinowej. Osuwiska zwietrzelinowe po- 
wstają zwykle w obrębie nieskonsolidowanego materiału, o miąższości zawierającej 
się w przedziale od 0,5 do 2 m, lokalnie jednak może on osiągać nawet 40 m (Crozier 
1986).

Procesy masowe, choć występują punktowo i obejmują ograniczoną ilość materiału 
stokowego, wpływają znacząco na kształt stoku. W rezultacie wystąpienia procesów 
osuwiskowych obszar oderwania w górnej części stoku osuwiskowego jest zwykle 
wklęsły w profilu poprzecznym i podłużnym, zaś obszar złożenia materiału w dolnej 
części stoku jest zwykle wypukły. W zależności od konkretnego typu procesu oraz 
składowej translacyjnej i rotacyjnej mechanizmu ruchu obszar wklęsły i wypukły może 
być dobrze wykształcony, głównie w przypadku form translacyjnych, lub nachodzić na 
siebie w formach rotacyjnych. Stoki górskie przekształcane przez procesy masowe 
charakteryzują się nieregularnym kształtem w profilu podłużnym i poprzecznym, co 
wynika z nagromadzenia odcinków wklęsłych i wypukłych stoku osuwiskowego (Par- 
sons 1988).

W Karpatach fliszowych przy obecnych warunkach klimatycznych i zmianie użyt
kowania, tzn. wylesieniu i zagospodarowaniu stoków, przeważają płytkie osuwiska 
zwietrzelinowe. Szczególnie podatne na procesy osuwiskowe są niektóre obszary 
w Karpatach słowackich, polskich i rumuńskich (Nemćok 1982, Kotarba 1986, 
Bilteanu 1997). W obecnym stadium rozwoju rzeźby procesy masowe i erozja linijna 
w głównej mierze transformują stoki obszarów górskich Karpat rumuńskich. Przewa
żają tu płytkie procesy osuwiskowe, które w większości przypadków zachodzą w obrę
bie starych osuwisk. Poza nimi występują spływy ziemne zwłaszcza na stokach wylesio
nych (BSlteanu 1997).

Osuwiska zwietrzelinowe to współcześnie najliczniej występujące formy osuwi
skowe, które prawie zawsze są związane z ekstremalnymi warunkami pogodowymi 
(Jakubowski 1965, 1968, Govi et al. 1982, Crozier 1986, BSlteanu 1997). Rola, jaką 
odgrywają płytkie procesy osuwiskowe w modelowaniu stoków w długim czasie, jest 
zwykle niewielka, a ślad powstałych form w rzeźbie jest krótkotrwały. Jednak w wielu 
obszarach górskich procesom masowym wraz z erozją linijną przypisuje się współcze
śnie największą rolę morfotwórczą w rozwoju stoków i dolin (m.in. Rapp 1963, Govi 
et al. 1982, Bilteanu 1997).



5. WNIOSKI

W dorzeczu Łososiny, podobnie jak i w całych Karpatach, częstość występowania 
opadów o katastrofalnych skutkach jest niewielka. Jednak w latach 1997-2000 doszło 
do serii zdarzeń następujących po sobie w krótkich odstępach czasu. Zdarzenia opado
we i roztopowe w latach 1997, 1998 i 2000 przyczyniły się do wzmożonej aktywności 
procesów masowych na stokach i podtrzymania dużej roli procesów osuwiskowych 
w przekształcaniu rzeźby dorzecza Łososiny.

W wyniku wystąpienia opadów doszło do zaburzenia równowagi stoków. Reakcją 
systemu stokowego było powszechne uaktywnienie procesów masowych. Po zakoń
czeniu stadium głównych przemieszczeń osuwiskowych rozpoczyna się relaksacja 
systemu stokowego, co prowadzi w dłuższym okresie do osiągnięcia nowego stanu 
równowagi dynamicznej. Wystąpienie kolejnych zdarzeń opadowych może opóźnić 
skutki relaksacji stoków osuwiskowych.

Rezultatem przekształcenia stoków przez płytkie procesy masowe było głównie 
przeobrażenie zboczy V-kształtnych dolinek oraz zatarcie i złagodzenie różnego po
chodzenia załomów na stoku. W wyniku procesów osuwania doszło do uruchomienia 
i przemieszczenia znacznych mas zwietrzelinowych. Duże upłynnienie mas koluwial- 
nych i włączenie w systemy spływów torencjalnych i gruzowo-błotnych spowodowało 
wyniesienie ich na znaczne odległości, niejednokrotnie do den dolin.

Istnienie płytkich form osuwiskowych w rzeźbie jest zazwyczaj krótkotrwałe. Prze
prowadzone czteroletnie badania były jednak zbyt krótkie, aby prześledzić cały okres 
relaksacji stoków osuwiskowych w dorzeczu Łososiny. Potwierdzają jednak szybkie 
tempo zacierania ostrości reliefu płytkich osuwisk i duże prawdopodobieństwo osią
gnięcia w krótkim czasie stanu stabilizacji większości badanych form.

Na stopień przekształcenia stoków przez procesy osuwiskowe znacząco wpływa ro
dzaj szaty roślinnej. Wyraźnie zaznacza się różnica w intensywności przebiegu.i typie 
procesów masowych w modelowaniu stoków zalesionych i użytkowanych rolniczo. 
W przypadku płytkich procesów osuwiskowych - zwłaszcza zsuwów zwietrzeliny - 
las odgrywa dużą rolę stabilizującą stoki.

Duży wpływ na aktywność procesów masowych, jak i relaksację stoków górskich 
przekształconych przez osuwanie ma człowiek. Gospodarcza działalność człowieka 
znacząco wpływa na osłabienie stabilności stoków i zwiększa ich podatność na osu
wanie.

Nowe formy osuwiskowe powstają zazwyczaj w obrębie osuwisk o starszych zało
żeniach. Procesy osuwiskowe w dużym stopniu mogą być traktowane jako przejaw 
częściowego odmłodzenia starych form. Można założyć, że najliczniej występującymi 
formami w Karpatach fliszowych w obecnych warunkach klimatycznych i przy zmia
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nie użytkowania, m.in. obciążeniu zabudową i podcinaniu stoków przy budowie dróg, 
są płytkie osuwiska zwietrzelinowe.

Rola rzeźbotwórcza procesów osuwiskowych w badanym okresie była znacznie 
mniejsza od stopnia przekształcenia rzeźby przez głębokie ruchy osuwiskowe. Jednak 
w porównaniu z innymi współcześnie działającymi procesami morfogenetycznymi, 
głównie procesami erozyjnymi i spłukiwaniem, stopień transformacji stoków przez 
procesy masowe był największy.

Porównanie przestrzennego rozmieszczenia niewielkich, płytkich osuwisk zwie- 
trzelinowych, będących najpowszechniej występującymi formami, z zasięgiem opadu 
burzowego w lipcu 1997 roku pozwala na ustalenie progu opadowego, w czasie które
go doszło do uaktywnienia procesów masowych w zaistniałych bardzo sprzyjających 
warunkach. O intensyfikacji procesów masowych na dużą skalę zdecydował dwugo
dzinny opad ulewny o wysokości ponad 70 mm, poprzedzony kilkudniowymi opadami 
rozlewnymi o wysokości ok. 170 mm. Te parametry opadów uznano za wartość pro
gową wystarczającą do uruchomienia płytkich procesów osuwiskowych. Przy wzroście 
wysokości opadu ulewnego do ok. 100 mm i jego natężenia do ok. 1 mm/minutę nastą
piła powszechna aktywacja procesów masowych, takich jak zsuwy i spływy. Te warto
ści progowe mogą odnosić się do obszarów Karpat fliszowych, o przeważającym typie 
gór średnich i niskich oraz pogórzy wysokich, w znacznym stopniu wylesionych przy 
bardzo sprzyjających warunkach.

Wykorzystany w opracowaniu model systemu geomorfologicznego znajdującego 
się w stanie równowagi dynamicznej okazał się niezwykle pomocny w analizie trans
formacji stoków dorzecza Łososiny przez procesy osuwiskowe. Model ten można 
uznać za godny polecenia w badaniach nad funkcjonowaniem systemów geomorfolo
gicznych.
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SUMMARY

THE TRANSFORMATION OF FLYSCH SLOPES 
BY CATASTROPHIC RAINFALL - 

INDUCED MASS-PROCESSES 
(ŁOSOSINA RIVER CATCHMENT BASIN)

Catastrophic events are the most powerful drivers of mountain landform development. 
During such events, threshold values are typically reached that trigger various proc
esses with high morphogenetic potential thus upsetting the balance of natural systems 
including slopes and river channels (Thornes, Brunsden 1978). Catastrophic events 
include short torrential rains, prolonged rainfall and sudden thaws.

During 1997-2002, a series of catastrophic events caused by heavy rains and rapid 
thawing triggered considerable transformation of Carpathian valleys and slopes. One of 
the affected areas was the Łososina river catchment basin in the Beskid Wyspowy 
range. In early July of 1997, as a short-duration torrential rain compounded the effects 
of previous prolonged rainfall the Łososina river flooded and the slope mass move
ments were intensified. The vast scale of the mass movements encouraged a research 
project investigating the role of those processes in the development of medium-height 
mountain land relief the results of which are presented in this paper.

The main objective of the paper was to present the functioning of a slope system 
in a state of upset dynamic balance. The objective was attained through the investi
gation of a number of issues including: geomorphologic effects of the catastrophic 
events (torrential rains and rapid thaws), during 1997-2000; the rate and progress of 
the relaxation of a slope system with upset dynamic balance; ascertaining of the main 
directions of the development of the slopes transformed by the mass movements. Also, 
an effort was made to determine threshold values of the sliding processes. The Łoso
sina catchment basin was also zoned for the landslide-risk.

The study area is located in the catchment basin of the Łososina river, a left-hand 
tributary of the Dunajec river in the Carpathian part of the Upper Vistula river catch
ment. The Łososina catchment (407.1 km2) is almost entirely located in the Beskid 
Wyspowy range, except for the mouth reach in the Wielickie Foothills (Balon et al. 
1995) (Fig. 2).

The project was conducted during August 1997 - December 2000 and involved 
mapping of all landslide sites in the Łososina catchment basin. The landforms were 
mapped on 1:10 000 topographical maps and allocated subsequent numbers. Addition
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ally, information and data were collected for each of the features including dimensions; 
morphology; slope location in relation to other landforms; and threat they posed to the 
local infrastructure.

Finally, a model was developed to describe the transformation of the Łososina 
catchment slope system by mass processes triggered by the extreme rainfall impulse in 
July 1997 and the process of slope relaxation that followed (Fig. 11). A systemic ap
proached was applied using the ‘process-response’ type model (in the meaning of 
Chorley, Kennedy 1971).

During the 1997-2000 study period there occurred three rainfall events that acti
vated mass processes on the local slopes. On 9 July, in the first of the events, a torren
tial rain fell after several days of steady rainfall. The slope covers became oversatu
rated with water triggering large-scale mass processes. The second event was recorded 
in June 1998, but had no material sliding effects. The final event involved rapid thaw
ing further accelerated by heavy rainfall in early April 2000. The rain contributed to 
considerable oversaturation of slope coves and resulted in another period of intensified 
sliding activity.

As a result of the fieldwork, intended to determine the degree of slope transforma
tion caused by the mass movements in the Łososina catchment during study period, 
1340 landslide, mudflow and creep sites were mapped (Fig. 10, 12). There were 1193 
new landslide forms with the combined area of 254 391 m2. A 147 existing landslide 
and creep forms were mapped with the area of 7 774 121 m2, of which 89 landslides 
were partly and 21 strongly revived during the study period (Tab. 4).

After the July 1997 events, the new features were predominantly waste-mantle 
landslides. Normally, the sliding mass involved shallow layers of waste mantle, mostly 
not deeper than 1-2 m. The most numerous were subsidence land-slumps and transla
tion landslides. There was much less of the rotated landslide type. Many of the investi
gated features had complex origin.

Out of the 202.4 km2 total square area studied the 1340 landslide sites mapped 
cover 8.1 km2. The surface landslide index stands at 4%, while the landslide index for 
the 1214 land sites developed during July 1997-end of 2000 and with the combined 
square are of 0.63 km2 stands at 0.31%, or one-thirteenth of the total landslide index 
(Tab. 6). The landslide density index for all landslide sites stands at 6.6 site per kilo
metre square and at 6 for the new sites (Tab. 6).

During 1997-2000, the intensified mass-process activity caused considerable mate
rial damage. Structures affected included housing and commercial buildings, paved and 
unpaved roads, electrical lines, small bridges and culverts (Photo 9, 10).

In the Łososina catchment basin, the dominant flysch geology with shale and re
lated waste-mantle is conductive to landsliding. An uneven spatial distribution of land
slide sites on the slopes owes to the limited reach of external stimuli activating mass 
movements and to the diverse internal condition determining the susceptibility of the 
slope system to sliding. The diverse features include the slope gradient, layer lithology 
and gradient, thickness of the waste mantle, any existing remains of previous landslid
ing, as well as the land use and vegetation cover.

By comparing the spatial pattern of small and shallow waste-mantle landslides, the 
most frequently occurring landform, to the footprint of the torrential rain of 9lh July 
1997 it was possible to determine threshold precipitation value activating mass proc
esses in the favourable conditions. The large-scale activation of mass processes was 
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triggered by a two-hour rainfall totalling at least 70 mm that followed after several 
days of steady rain totalling almost 170 mm. This value is regarded as the landslide
activating threshold (Fig. 6, 7). The value can be applicable to the Flysch Carpathian 
Mts. of the middle to low mountain elevation and to the high foothill type, largely de
forested.

Four years after the development of most of the studied sites the slopes involved in 
the mass processes have not fully relaxed. The Łososina catchment slope system re
mains in a metastable dynamic balance (Chorley, Kennedy 1971). This means that 
further mass movements are likely to take place should a strong-enough activating 
impulse occur.

Four years of measurements and observation of landslides that evolved in and after 
July 1997 have lead to a hypothesis that most of these features are likely to reach 
a stable state quite soon. This is because most of them are shallow waste-mantle and 
earth landslides that tend to stabilise quickly by definition. The cut-off areas and 
niches, maintain the longest saliency in the landslide slope, mainly through rejuvena
tion by frequent secondary movements. The landslide tongues tend to be levelled with 
the slope surface much quicker as a result of secondary displacements and downwash 
leading to the smoothing-out and eventual disappearance of this landslide feature. Most 
of the landforms cause no permanent alterations in the processes of slope development 
or in the water circulation or valley network development. Only the larger landslides 
with an elongated chute shape, as well as old activated landslides could become inten
sified denudation and erosion areas. They could also concentrate runoff possibly lead
ing to the development of a new valley form.

A comparison of the scale of the processes and the degree of landform transforma
tion with the contemporary slope processes in the Flysch Carpathian Mts. reveals their 
high morphogenetic potential. The processes caused large scale waste-mantle mass 
activation and displacement. Included in systems of torrential and rock-and-mud flows 
the highly liquefied colluvial masses were displaced over large distances, sometimes 
into the valley beds.

At present, waste-mantle landslides are the most numerous landslide features and 
are almost always linked to extreme weather conditions (Jakubowski 1965, 1968, Govi 
et al. 1982, Crozier 1986, BSlteanu 1997). In the long-term, shallow sliding processes 
play a minor role in slope development and their mark on the land relief is short-lived. 
However, mass processes combined with linear erosion are believed to be the most 
important morphogenetic processes in the contemporary slope and valley development 
(e.g. Rapp 1963, Govi et al. 1982, BSlteanu 1997).
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