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Formy osuwiskowe w południowo-zachodniej 

części Kotliny Oświęcimskiej – rozmieszczenie  

i uwarunkowania rozwoju 
 
Вaгa Я. М., Файeр M. Оползни юго-западной части Освенцимской Котловины – распростра-

нение и условия развития. В статье представлены распространение, морфометрические особенности 

и условия развития оползневых форм юго-западной части Освенцимской Котловины. С использова-

нием модели затененного рельефа было идентифицировано 745 оползневых форм. Большинство из 

них – земляные оползни, суффозиoнные, смешанного типа – вращательныe со вторичными оползня-

ми-сплывами. Морфометрический анализ и полевые исследования были выполнены по 10 избран-

ным формам. Основными факторами развития оползневых процессов в исследуемом районе явля-

ются: 1) геологическое строение – наличие горизонтально расположенных слоев обломочных отложе-

ний с различной грануляцией и водопроницаемостью, а также 2) наличие высоких, крутых склонов 

долин р. Одер и Олза и их притоков. Аналогичные условия встречаются в равнинных районах, где 

слоистые водно-ледниковые и ледниковые отложения залегают на глинистом субстрате неогена. 

Большинствo оползней исследуемого района формировались с конца вислинской холодной эпохи до 

голоцена, но есть также реликты более крупных форм, похожих на гляциальные сели. Особый пример 

современного антропогенно вызванного оползня – земляные массы, вытесненные отвалoм пустой по-

роды в г. Ястшембе-Здруй Похватe. 

 

Waga J. M., Fajer M. Landslide formations in the south-western part of the Oświęcim Basin – locations 

and development conditions. The article presents the locations, morphometric features and conditions for 

the development of landslide formations in the south-western part of the Oświęcim Basin. 745 formations we-

re identified in the area using a shaded relief model. Most of them are earth, suffosion, complex rotational 

landslides with secondary flow slides. Morphometric analyses and field tests were carried out for ten se-

lected formations. The main factors in the development of landslide processes in the studied area are 1) geo-

logical structure – occurrence of horizontally deposited layers of clastic formations of different grain size and 

2) permeability and presence of high, steep slopes of the river valleys of the Oder and Olza as well as their tri-

butaries. Similar conditions can be found in lowland areas, where layered fluvioglacial and glacial deposits 

rest on the clay Neogene substrate. The period of development of the majority of landslides in the studied area 

lasted from the end of the Vistulian glaciation through the Holocene, but there are also relics of large older for-

mations similar to mud and rock glaciers. A special case of a contemporary anthropogenically induced land-

slide are the earth masses displaced by a spoil of coal waste rock in Jastrzębie-Zdrój Pochwacie. 
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Zarys treści  

 

W artykule przedstawiono rozmieszczenie, cechy 

morfometryczne i uwarunkowania rozwoju form 

osuwiskowych w południowo-zachodniej częś-

ci Kotliny Oświęcimskiej. Wykorzystując model 

cieniowanej rzeźby terenu rozpoznano 745 form. 

Większość z nich to osuwiska ziemne, sufozyjne, 

złożone – rotacyjne z wtórnymi osunięciami spły-

wowymi. Dla wybranych 10 form wykonano ana-

lizy morfometryczne i badania terenowe. Głów-

nymi czynnikami rozwoju procesów osuwisko-

wych na badanym terenie są: 1) budowa geolo-

giczna – występowanie horyzontalnie zalegają-

cych warstw utworów klastycznych o różnej gra-

nulacji i przepuszczalności oraz 2) obecność wy-

sokich, stromych zboczy dolin Odry, Olzy i ich 

dopływów. Podobne warunki są spotykane na ob-

szarach nizinnych, gdzie na ilastym podłożu neo-

genu spoczywają warstwowane osady wodnolo-

dowcowe i lodowcowe. Okres rozwoju więk-

szości osuwisk na badanym obszarze trwał od 

schyłku zimnego piętra Wisły przez holocen, są 

jednak także relikty dużych starszych form po-

dobnych do lodowców błotno-gruzowych. Szcze-

gólnym przypadkiem współczesnego osuwiska 

indukowanego antropogenicznie są masy ziem-

ne wyparte przez zwał przywęglowej skały płon-

nej w Jastrzębiu-Zdroju Pochwaciu. 

 

Wprowadzenie 
 

Procesy osuwiskowe są powszechne na obsza-

rach o klimacie wilgotnym, częste w strefach 

klimatu umiarkowanego, podzwrotnikowego 

i zwrotnikowego charakteryzujących się pod-

wyższonymi wskaźnikami opadowymi, a tak-

że na terenach termicznego rozpadu wielolet-

niej zmarzliny. Poza warunkami klimatyczny-

mi rozwój form osuwiskowych zależy też od 

wielu innych czynników, wśród których wy-

różniane są warunki geologiczne (litologiczne 

i tektoniczne), geomorfologiczne (głównie spad-

ki terenu), hydrologiczne i hydrogeologiczne 

oraz pokrycie terenu. Uruchomienie osuwiska 

obejmującego zwietrzelinę, ale także podatne 

na ścinanie warstwy skalne budujące stok, na-

stępuje pod wpływem impulsu, którym naj-

częściej są opady atmosferyczne, erozja rzecz-

na lub działalność człowieka (KLECZKOWSKI, 

1955; BOBER, 1984; MARGIELEWSKI, 2001, 2009).  

Osuwiska powodują istotne zmiany w fun-

kcjonowaniu lokalnych geosystemów. W prze-

szłości osuwiska bywały wykorzystywane, np., 

jako naturalne elementy założeń obronnych, 

czy miejsca lokalizacji kompleksów grzebalno-

sakralnych (WAGA, FAJER, 2020). Współcześnie 

stanowią one zagrożenie dla działalności gos-

podarczej człowieka, zabudowy mieszkalnej 

i infrastruktury komunikacyjnej (m.in. WYSO-

KIŃSKI, 2011; WÓJCIK, WOJCIECHOWSKI, 2016).  

W Polsce większość osuwisk (około 95%) 

występuje w Karpatach fliszowych (POPRAWA, 

RĄCZKOWSKI, 2003; WOJCIECHOWSKI, 2019), dla-

tego tam koncentrują się ich badania (m.in. 

JAKUBSKA, 1983, 1986; BOBER, 1984; BAJGIER, 

1994; WÓJCIK, 1997; MARGIELEWSKI, 2004, 2009). 

Mniej liczne są osuwiska w Sudetach (m.in. 

MIGOŃ i in., 2010, 2014; KOWALSKI, 2018; SI-

KORA, WOJCIECHOWSKI, 2019). W Polsce poza-

karpackiej procesy osuwiskowe występują 

głównie na zboczach dolin rzecznych pasa ni-

zin (m.in. BANACH, 1977; BŁASZKIEWICZ, 2005; 

CZARNECKI, GOŹDZIK, 2007; ILCEWICZ-STEFA-

NIUK, STEFANIUK, 2007; KORDOWSKI, TYSZKOW-

SKI, 2008; TYSZKOWSKI, 2012, 2014; ZABUSKI  

i in., 2014), w strefie brzegowej sztucznych zbior-

ników wodnych (m.in. BANACH, 1977; KACZ-

MAREK, TYSZKOWSKI, 2009; KACZMAREK, 2010; 

BANACH, KACZMAREK, TYSZKOWSKI, 2013), na 

terenach lessowych (m.in. MULARZ, RYBICKI, 

1999; BORECKA, KACZMARZYK, 2007) oraz na 

odcinkach klifowego wybrzeża Bałtyku (m.in. 

SUBOTOWICZ, 1982; FLOREK, GRABOWSKA-DZIE-

CIĄTKO, MAJEWSKI, 2001; WINOWSKI, 2015). 

Osuwiska powstają również na skarpach/ zbo-

czach wyrobisk poeksploatacyjnych i towarzy-

szących im zwałowisk (CZARNECKI, GOŹDZIK, 

2007; FLISIAK, RYBICKI , TYLIKOWSKI, 2014). 

Formy osuwiskowe licznie występują tak-

że w południowo-zachodniej części Kotliny 

Oświęcimskiej (rys. 1 i 2). Na podstawie ana-

lizy mapy cieniowanej rzeźby terenu rozpozna-

no tam 745 form. Jest to obszar intensywnie wy-

korzystywany gospodarczo i gęsto zaludniony. 
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Realizowane są tam duże inwestycje infrastruk-

turalne, hydrotechniczne i przemysłowe (m.in. 

nowe kopalnie węgla kamiennego). Rozwój osu-

wisk na badanym obszarze, wyzwalany w ostat-

nich latach głównie przez działalność człowie-

ka oraz lokalizowanie planowanych inwestycji 

w miejscach zagrożonych, każe postawić – 

w kontekście występującego tam problemu ru- 

chów masowych – pytanie o poprawność pro-

cesu planowania przestrzennego. Rozpoznanie  

w tych okolicach zasięgu oraz dynamiki proce-

sów osuwiskowych jest dziś istotne nie tylko 

ze względów naukowych, ale może nawet waż-

niejsze ze względów społecznych i gospodar-

czych. 

 

Rys. 1. Miejsca występowania dużych osuwisk (A), obszary osuwiskowe (B), obszary o zwiększonej 

częstości występowania osuwisk w Polsce (C), D – teren badań (źródło: opracowanie własne na podstawie 

analizy mapy cieniowanej rzeźby terenu Polski uzyskanej z NMT (z serwisu polska.e-mapa.net Geoportal 

Otwartych Danych Przestrzennych) oraz danych z artykułów: D. POPRAWA, W. RĄCZKOWSKI (2003),  

E. PILECKA, J. KOGUT (2015), R. SIKORA, T. WOJCIECHOWSKI (2019) 

Рис. 1. Места возникновения крупных оползней (A), оползневые участки (B), участки с повышенной 

частотой оползней в Польше (C), D – исследуемая территория (источник: составлено авторами  

по анализу карты теневого рельефа Польши, полученной из ЦММ (опубликованной на сайте 

polska.e-mapa.net Геопортал открытых пространственных данных) и данным статей: D. POPRAWA,  

W. RĄCZKOWSKI (2003), E. PILECKA, J. KOGUT (2015), R. SIKORA, T. WOJCIECHOWSKI (2019) 

Fig. 1. Location of large landslides (A), landslides areas (B), areas of very numerous landslides in Poland 

(C), D – study area (source: own study based on the analysis of shaded relief – the NMT Numerical Land 

Model of Poland (from polska.e-mapa.net Open Spatial Data Geoportal) and articles by: D. POPRAWA and 

W. RĄCZKOWSKI (2003), E. PILECKA and J. KOGUT (2015) and R. SIKORA and T. WOJCIECHOWSKI (2019)
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Część osuwisk w Kotlinie Oświęcimskiej 

zinwentaryzowano w latach 2003–2005 w gra-

nicach powiatów, m.in. Jastrzębie Zdrój i Wo-

dzisław Śląski (LEMBERGER, 2005). Występowa-

nie osuwisk w okolicach Zebrzydowic, Marklo-

wic i Kończyc udokumentowano na Szczegó-

łowej Mapie Geologicznej Polski (WÓJCIK, 

1999). W „Rejestrze osuwisk i terenów zagrożo-

nych ruchami masowymi ziemi” formy te za-

rejestrowano w powiatach pszczyńskim i raci-

borskim (SIKORA, PIOTROWSKI, 2013, 2015). 

W ramach powstałego w 2006 r. Systemu Osło-

ny Przeciwosuwiskowej (SOPO), realizowane-

go przez Państwowy Instytut Geologiczny – 

PIB, osuwiska zinwentaryzowano głównie na 

terenie powiatów: wodzisławskiego (m. in. 

WÓDKA, 2016, 2017; KAMIENIARZ, 2017), cieszyń-

skiego (m.in. GARECKI, ADAMEK, 2010), Jastrzę-

bie Zdrój (SIKORA, 2018). Wyraźny jest jednak 

niedosyt publikacji na ten temat np. z zakresu 

geomorfologii. Niniejszy artykuł z pewnością 

nie wypełni tej luki i nie odpowie na wiele py-

tań, ale może ożywi dyskusję nad problemem 

i zachęci do podejmowania badań szczegóło-

wych.  

Celem badań zaprezentowanych w niniej-

szym artykule była identyfikacja form osuwis-

kowych w południowo-zachodniej części Ko-

tliny Oświęcimskiej, wstępne rozpoznanie ich 

genezy i uwarunkowań rozwoju. Formy osu-

wiskowe należy rozumieć tu w szerszym zna-

czeniu (sensu CRUDEN, VARNES, 1996; MARGIE-

LEWSKI, 2004). Budowa geologiczna Kotliny 

Oświęcimskiej sprzyja grawitacyjnemu prze-

mieszczaniu się mas ziemi. Zarówno pod wzglę-

dem litologii, jak i sposobu zalegania utworów 

jest ona bliższa obszarom niżowym Europy 

(DEMOULIN, GLADE, 2004; VAN DEN EECK-

HAUT, VERSTRAETEN, POESEN, 2007; KOHV i in., 

2009; TYSZKOWSKI, 2012, 2014; KLOSE, MAU-

RISCHAT, DAMM, 2016; MIKULĖNAS, MINKEVI-

ČIUS, SATKŪNAS, 2017, MOLEWSKI, WASIK, WIE-

WIÓRA, 2018), niż sąsiednim terenom górskim. 

Dlatego właśnie na niżu należy poszukiwać 

ewentualnych odniesień. 

Jedną z często stosowanych technik pozy-

skiwania informacji o rzeźbie terenu są obec-

nie techniki teledetekcyjne. W ciągu ostatnich 

trzech dekad stały się one powszechne w ba-

daniach osuwisk (m.in. MANTOVANI, SOETERS, 

VAN WESTEN, 1996; METTERNICHT, HURNI, GO-

GU, 2005; PETLEY, 2012; JABOYEDOFF i in., 2012; 

WOJCIECHOWSKI i in., 2012; KROH i in., 2014). 

Są one szczególnie przydatne w analizie rzeź-

by terenów trudniej dostępnych do bezpośred-

nich obserwacji, np. zajętych przez lasy. 

 

Obszar badań 
 
W południowo-zachodniej części Kotliny Oświę-

cimskiej znajdują się trzy jednostki geomorfolo-

giczne: Płaskowyż Rybnicki, Brama Bąkowska 

i Wysoczyzna Kończycka (KLIMEK, STARKEL, 

1972) (rys. 2). 

Wysoka zachodnia krawędź Płaskowyżu 

Rybnickiego jest założona na uskokach oddzie-

lających rów tektoniczny doliny górnej Odry 

od zrębu Rydułtów, stanowiącego cokół Płasko-

wyżu Rybnickiego. Zrąb ten, podniesiony  

w neogenie, zbudowany jest z utworów karbo-

nu i okryty morskimi osadami miocenu wy-

kształconymi w postaci iłów, iłów piaszczys-

tych i gipsów z siarką. Na zboczach doliny 

Odry serie osadów mioceńskich są zerodowane 

i nadbudowane utworami czwartorzędowymi.  

Na Płaskowyżu Rybnickim zakumulowane 

zostały osady zlodowacenia San 2, które w po-

staci większych płatów zachowały się jedynie 

na południe od Rydułtów i Wodzisławia Śląs-

kiego jako szare gliny zwałowe, skupiska gła-

zów narzutowych i żwirów. Na nich, bądź na 

osadach starszych spoczywa dolna seria fluwio-

glacjalna zlodowacenia Odry, a wyżej – glina 

morenowa tego zlodowacenia i górna seria flu-

wioglacjalna. Utworami powierzchniowymi 

Płaskowyżu są lessy z piętra Wisły (SARNAC-

KA, 1968; DWUCET, 1986). 

Na Wysoczyźnie Kończyckiej rozcięte doli-

nami kopalnymi ilaste utwory mioceńskie, są 

okryte osadami rzecznymi, wodnolodowco-

wymi i lodowcowymi. Oprócz piasków i żwi-

rów są to iły, mułki i gliny zwałowe. Na po-

wierzchni zalega pokrywa utworów lesso- 
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Rys. 2. Rozmieszczenie form osuwiskowych w południowo-zachodniej części Kotliny Oświęcimskiej: 1 – skupienia 
osuwisk, 2 – formy osuwiskowe pierwszej generacji (najstarsze), o cechach lodowca błotno-gruzowego: a – zarys ni-

szy, b – zasięg jęzora, c – progi w strefie czołowej, 3 – zarys osuwiska lub zespołu osuwisk drugiej generacji, 4 – osu-
wisko lub zespół osuwisk trzeciej generacji, numer oznacza pozycję w tabeli 1, 5 – rzeki; 6 – drogi; 7 – koleje; 8 – gra-

nice jednostek geomorfologicznych; 9 – granica państwowa, KR-O – Kotlina Raciborsko-Oświęcimska, PR – Płasko-
wyż Rybnicki, BB – Brama Bąkowska, WK – Wysoczyzna Kończyka (źródło: opracowanie własne na podstawie analizy 

cieniowanego modelu rzeźby terenu z serwisu polska.e-mapa.net. Geoportal Otwartych Danych Przestrzennych) 
Рис. 2. Расположение оползней в юго-западной части Освенцимской Котловины: 1 – группы оползней, 2 – 

оползни первой генерации (cтарейший), о признаках грязекаменного ледника: a – очертание циркa, b – 
пределы языка, c – валы в головной зоне языка, 3 – очертание оползня или группы оползней второй генерации, 

4 – оползень или группa оползней третьей генерации, число указывает позицию в табл. 1, 5 – реки, 6 – дороги, 
7 – железные дороги, 8 – границы геоморфологических единиц, 9 – государственная граница, KR-O – 

Рацибужско-Освенцимска котловина, PR – Рыбницкое плато, BB – Бонковские ворота , WK – Кончицкая 
возвышенность (источник: составлено авторами на основании анализa модели теневого рельефа по  

polska.e-mapa.net. Геопортал открытых пространственных данных) 
Fig. 2. Locations of landslide formations in the south-western part of the Oświęcim Basin: 1 – clusters of landslides, 2 

– first generation landslide forms (oldest), with features of a mud and rock glacier: a – outline of a niche, b – range of 
the tongue, c – thresholds in the front zone, 3 – outline of the second generation landslide or set of landslides, 4 – third 

generation landslide or set of landslides, the number indicates the position in Table 1, 5 – rivers; 6 – roads; 7 – railway 
lines; 8 – boundaries of geomorphological units; 9 – state border, KR-O – Racibórz-Oświęcim Basin, PR – Rybnik 

Plateau, BB – Bąków Gate, WK – Kończyce Plateau (source: Own study based on a shaded terrain relief model from 
polska.e-mapa.net. Open Spatial Data Geoportal) 
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wych (JERSAK, 1983; WÓJCIK, 1999; BRODZIŃ-

SKI i in. 2004c; NESCIERUK, WÓJCIK, 2013). 

Rozległe dno Bramy Bąkowskiej jest zawie-

szone w stosunku do den dolin współczesnego 

systemu rzecznego Piotrówki i Pielgrzymówki 

należących do zlewni Odry. System ten został 

wykształcony u schyłku piętra Wisły przez sil-

ną erozję wsteczną w warunkach degradacji 

wieloletniej zmarzliny, a następnie rozwinął się 

w holocenie. Kopalna, urozmaicona powierzch-

nia osadów mioceńskich została tam przykryta 

iłami zastoiskowymi i piaskami wodnolodow-

cowymi oraz glinami zwałowymi co najmniej 

dwóch zlodowaceń, piaskami i mułkami rzecz-

nymi, a w piętrze Wisły lessami (WÓJCIK, 1999; 

BRODZIŃSKI i in., 2004c). Na wschód od okolic 

Pielgrzymowic, w spągu lessów występuje ho-

ryzont zwartych torfów, a wyżej w lessach – po-

ziom osadu pylasto-organicznego (WAGA, 

1992).  

Obszar południowo-zachodniej części Kotli-

ny Oświęcimskiej charakteryzuje się wysokim 

wskaźnikiem pionowego urzeźbienia terenu: 

10 m-1/2 do ponad 20 m-1/2 (DWUCET, 1986). Jest 

to związane ze znacznymi deniwelacjami wy-

stępującymi między wierzchowiną Płaskowy-

żu Rybnickiego i Wysoczyzny Kończyckiej  

a dnami dolin Odry, Olzy i ich większych do-

pływów. Również płaskie dno Bramy Bąkows-

kiej jest głęboko rozcięte przez system dolinny 

dopływów Piotrówki. W okolicach Raciborza 

deniwelacje terenu osiągają 100 m, w ujścio-

wych odcinkach dolin dopływów Olzy (Lesz-

nicy i Piotrówki) – 50 m, na Wysoczyźnie Koń-

czyckiej – w dolinie Piotrówki do 45 m, nad 

Olzą – 80 m, a w Bramie Bąkowskiej – w doli-

nie Pielgrzymówki – około 30 m. 

Współcześnie dla rozwoju ruchów maso-

wych na badanym obszarze najistotniejszym 

czynnikiem klimatycznym są opady atmosfe-

ryczne. Zachodnie stoki wzniesień Płaskowy-

żu Rybnickiego odgrywają rolę ekranu wzglę-

dem opadonośnych mas powietrza. Średnia 

roczna suma opadów za lata 1970–2000 wyno-

siła tam 700–800 mm (KRUCZAŁA, 2000; Ser-

wis IMGW-BIP Klimat Polski). Maksimum opa-

dowe przypada na lipiec (124 mm), mini-

mum – od stycznia do marca (CZAJA, RADOSZ, 

1989). W wieloleciu 1961–2000 roczne sumy opa-

dów wynosiły tam od 531 mm w najsuchszym 

roku do 1 138 mm w roku najbardziej wilgot-

nym. Wysokie opady występowały w latach: 

1955, 1957, 1960, 1962, 1966, 1968, 1974, 1977, 

1981, 1987, 1997, 2008, 2009, 2010 (Serwis 

IMGW-BIP Klimat Polski). Na północnym krań-

cu obszaru badań lipcowy opad w 1997 r. osiąg-

nął 414 mm (ABSALON, JANKOWSKI, LEŚNIOK, 

2003). Co 2–3 lata obserwuje się tam letnie opa-

dy nawalne lub rozlewne, które wywołują we-

zbrania i powodzie. Część z nich to powodzie 

duże, np. w latach 1952, 1977, 1985, 1997, 2010 

(KOWOL, 1939; CZARNUCH, 2012; CZAJA, 2018). 
 

Materiały i metody  
 

W pierwszym etapie badań zlokalizowano osu-

wiska i wyznaczono ich zasięg. Wykorzystano 

w tym celu mapę cieniowanej rzeźby terenu 

utworzoną z danych z NMT, pochodzących 

z lotniczego skanowania laserowego (LiDAR) 

(rozdzielczość przestrzenna 0,5 m, oświetle-

nie z azymutu 315º). Opracowanie wykonano 

korzystając z serwisu polska.e-mapa.net. Geo-

portal Otwartych Danych Przestrzennych.  

Pomierzono również powierzchnię i wybra-

ne cechy morfometryczne form osuwiskowych.  

Następnie przeprowadzono weryfikację 

uzyskanych wyników w terenie dla 60 osuwisk. 

Wykonano kartowanie geomorfologiczne i opi-

sy 20 form. Prace w terenie prowadzono przy 

użyciu odbiornika GPSMAP 62st i dalmierza 

laserowego Nikon Forestry Pro. Przeprowa-

dzono też badania budowy geologicznej wybra-

nych odsłonięć. Do analizy budowy geologicz-

nej obszarów osuwiskowych wykorzystano tak-

że Szczegółową Mapę Geologiczną Polski w po-

działce 1 : 50 000 – arkusze: Rydułtowy (SAR-

NACKA, 1956), Zabełków (DROZD, TRZEPLA, 

1998) i Zebrzydowice (WÓJCIK, 1999) wraz  

z objaśnieniami (SARNACKA, 1968; DROZD, 

TRZEPLA, 2005; WÓJCIK, 2006), opisy profilów 

i przekrojów geologicznych z Geologicznej Ba-

zy Danych (BRODZIŃSKI i in., 2004a, b, c), a tak-

że dane z portalu SOPO (SIKORA, 2018; WÓD-
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KA, 2016, 2017; KAMIENIARZ, 2017) oraz opraco-

wania geologiczne projektowanych na terenie 

badań inwestycji (m.in. Dokumentacja geologicz-

no-inżynierska…, 1987).  

Do określenia typów form osuwiskowych 

posłużono się klasyfikacją opracowaną przez 

D. M. CRUDEN i D. J. VARNES (1996), w któ-

rej jest brany pod uwagę typ materiału podlega-

jącego osunięciu i typ ruchu tego materiału. 

W przypadku 9 osuwisk głębokość osunię-

cia określono na podstawie informacji pozys-

kanych z odpowiednich arkuszy SMGP, objaś-

nień do tych arkuszy, danych archiwalnych 

wierceń oraz obserwacji i pomiarów tereno-

wych. Pionowe parametry jęzora osuwiska 

w Pochwaciu przyjęto za P. KROKOSZYŃSKIM 

i  S. RYBICKIM (2010). 

Poza osuwiskami w Pochwaciu i kilkoma 

młodymi osuwiskami w Pogrzebieniu, dla któ-

rych znane są dokładne daty ich rozwoju oraz 

osuwiskiem w Raszczycach, dla którego znany 

jest wiek przybliżony, wobec braku odpowied-

nich danych do precyzyjnego określenia wie-

ku pozostałych form przyjęto ogólne przesłan-

ki czasowe dotyczące etapów rozwoju rzeźby 

tych okolic, zaczerpnięte z literatury. 
 

Wyniki badań 
 

Badane formy osuwiskowe występują na ob-

szarze o powierzchni 675 km2 (45 x 15 km), two-

rząc trzy większe skupienia (rys. 2). Pierwszy 

ich zespół znajduje się między Raciborzem 

Oborą a Gorzyczkami, drugi na terenie Wodzi-

sławia Śląskiego, trzeci w południowej części 

Jastrzębia Zdroju i sięga po okolice Zebrzydowic. 

Łącznie na cieniowanym NMT rozpoznano 

tam 745 różnej wielkości form osuwiskowych 

i relikty form przypominających lodowce błot-

no-gruzowe. Niektóre z nich mają postać pros-

tą i czytelną w rzeźbie terenu, inne – złożoną 

i częściowo zatartą, wskazującą na kilkakrotne 

przemieszczanie mas ziemnych, łączenie i na-

kładanie się pakietów materiału, a także długo-

trwałe działanie innych procesów stokowych  

(erozyjno-denudacyjnych). Liczne są przykła-

dy osunięć potomnych zachodzących w niszach 

starszych form. 

Analiza morfometryczna terenu wskazuje, 

że w zachodniej części Płaskowyżu Rybnickie-

go, w okolicach Lubomi i Pogrzebienia, wy-

stępują co najmniej trzy generacje różnowieko-

wych form wykształconych przez ruchy maso-

we (rys. 3). Pierwszą generację stanowią naj-

starsze formy – pozostałości spływów przypomi-

nających lodowce gruzowe (fot. 1A), po których 

zachowały się rozległe nisze, fragmenty pro-

gów czołowych i wałów bocznych. Między pro-

gami czołowymi i wałami bocznymi znajdują 

się tam obniżenia wewnętrzne, na których miej-

scu w klasycznych osuwiskach znajdują się ję-

zory osuwiskowe. Dodatkowo widoczne są roz-

cięcia biegnące poprzecznie przez progi czoło-

we, a niekiedy także przez wały boczne tych 

dużych form. Druga generacja to formy młod-

sze o nieco mniejszych rozmiarach, typowe osu-

wiska lub zespoły osuwisk, o zatartych zarysach, 

złagodzonych przez późniejsze procesy stoko-

we. Trzecia generacja to najmłodsze osuwiska 

o wyraźnym, świeżym zarysie. Najmłodsze opi-

sane formy tej generacji pochodzą z roku 1977 

(PUCHEJDA, 1978) (fot. 1B). Formy wspomnia-

nych trzech generacji w wielu przypadkach na-

kładają się. 

Osuwiska o największej powierzchni i naj-

większych deniwelacjach występują na zachod-

niej krawędzi Płaskowyżu Rybnickiego nad 

Odrą w Raciborzu Oborze, Brzeziu, Lubomi 

i Syryni oraz w Pszowie. Duże formy – w oko-

licach Zebrzydowic i Gorzyczek. Specyficznym 

przypadkiem jest współczesne duże osuwisko 

obejmujące zwał przywęglowej skały płonnej 

w Jastrzębiu-Zdroju Pochwaciu wraz z jego 

przedpolem. 

Wybranych 10 form osuwiskowych, najbar-

dziej typowych dla obszaru badań, zostało bli-

żej scharakteryzowanych w tab. 1 i 2. 
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Rys. 3. Rozmieszczenie form osuwiskowych w za-

   chodniej części Płaskowyżu Rybnickiego. 

   Objaśnienia: 1–6 jak na rys. 2, 7 – zasięg niecki 

   Zbiornika Racibórz Dolny 

   Źródło: opracowanie własne 

Рис. 3. Расположение оползневых форм в за-

   падной части Рыбницкого плато. 

   Объяснения 1–6, как на рис. 2, 7 – пределы 

   чаши водохранилища Рацибуж Дольный 

   Источник: cоставлено авторами 

Fig. 3. Location of landslide forms in the western 

   part of the Rybnik Plateau.  

   Explanations: 1–6 as in Fig. 2, 7 – range of the 

   Racibórz Dolny reservoir basin  

   Source: own study 

 

 
Tabela 1. Charakterystyka cech morfometrycznych wybranych form  

Таблица 1. Характеристика морфометрических свойств выбранных оползневых  форм 

Table 1. Characteristics of morphometric features of selected landslide formations  

 

Nr formy na rys. 2 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
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Szerokość *m+ 170 475 1 450 925 1 400 1 400 2 100 300 715 700 

Powierzchnia [ha] 6,6 8,7 428 120 75,5 58,5 30,2 3,4 57 24,7 

Wysokość minimalna 

   m n.p.m. 

190 187 198 197 230 191 193 238 225 232 

Wysokość maksy-

   malna m n.p.m. 

227 227 290 279 288 244 240 267 300 258 

Deniwelacje [m] 37 40 92 82 58 53 47 29 75 26 

Źródło: opracowanie własne – Источник: cоставлено авторами – Source: own study 
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Fot. 1. Pogrzebień – osuwiska (fot. J. M. Waga, 11. 03. 2018 r.): 

A – górny fragment formy osuwiskowej pierwszej generacji (nr 5 w tabeli 1): a – dolina Odry, b – zachodnia 

krawędź Płaskowyżu Rybnickiego, c – nisza, d – przebieg krawędzi niszy, e – kierunki przemieszczania 

mas ziemno-lodowych i ziemnych; B – zespół współczesnych osuwisk zlokalizowanych w obrębie niszy 

formy pierwszej generacji (nr 5 w tabeli 1): a – progi największego osuwiska z 1977 r., b i c – osuwiska  

z 1977 r., d – nisze małych osuwisk potomnych powstałych po 1977 r., e – krawędź niszy formy pierwszej 

generacji 

Фот. 1. Погжэбень – оползни (фот.: Я. М. Вага, 11.03.2018 г.): 

А – верхняя часть оползневoй формы первой генерации (№ 5 в таблице 1): а – долина р. Одры, b – 

западный край Рыбницкого плато, c – оползневoй цирк, d – граница края циркa, е – направления 

смещения земляно-ледовых и земляных масс; B – группа современных оползней, расположенных  

в цирке формы первой генерации (№ 5 в таблице 1) a - cтупeни самoго большoго оползня 1977 года,  

b и c - оползни 1977 года, d - цирк небольших вторичнных оползней, образованных после 1977 года,  

e – край циркa оползневoй формы первой генерации 

Photo 1. Pogrzebień – landslides (phot. by J. M. Waga, 11,03,2018): 
A – upper part of the first generation formation (no. 5 in Table 1): a – Oder river valley, b – western edge of 

the Rybnik Plateau, c – niche, d – layout of the boundary of the niche, e – directions of movement of earth 

and ice masses, B – set of contemporary landslides located within the niche of the first generation formation 

(no. 5 in Table 1), a – thresholds of the largest landslide of 1977, b and c – landslides of 1977, d – niches of 

small secondary landslides after 1977, e – boundary of the niche of the first generation formation 
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Charakterystyka form 

osuwiskowych 
 

Osuwisko w północnej części lasu Obora 

w Raciborzu (tab. 1, nr 1) 

 

W północnej części lasu Obora (rys. 4) znajduje 

się osuwisko błotne. Duże partie materiału ko-

luwialnego, położone w górnej części tej formy, 

przybierają postać błotnego osuwiska transla-

cyjnego (mudslide). Ześlizgowi podlegała tam 

seria naprzemianlegle warstwowanych iłów 

i piasków tortonu górnego i środkowego o kil-

kunastometrowej miąższości. Seria ta spoczy-

wa na środkowotortońskich iłach zwięzłych, 

marglistych, szarych lub zielonkawoszarych, 

nieprzepuszczalnych dla wody. Wraz z pias-

kami i iłami tortonu osunięciu podlegały tak-

że leżące wyżej piaszczysto-żwirowe utwory 

wodnolodowcowe pochodzące z okresu trans-

gresji lądolodu Odry oraz znajdujący się w stro- 

pie osadów wodnolodowcowych gliniasty  

materiał piaszczysto-żwirowy o genezie wod-

nomorenowej.  

Silnie uwodnione osady miocenu spływały 

z niszy, sukcesywnie poszerzając front osuwis-

ka ku górze. Początkowo były one odprowa-

dzane rynną wytworzoną poniżej osuwiska, 

a następnie także rynną przebiegającą przez 

niszę. Bardziej zwięzłe, stropowe pakiety mate-

riału plejstoceńskiego tworzyły rodzaj kier po-

rozcinanych siecią radialnych i promienistych 

rozstępów. W wyższych partiach niszy pakiety 

te uległy rotacji.  

Powyżej pierwszej niszy osuwiskowej wy-

tworzyła się następna o bardziej złożonym 

kształcie (rys. 4). Modelowana była ona w dwóch 

etapach. Pierwszy obejmował translację dużego 

pakietu materiału w części północnej, drugi – 

wynoszenie upłynnionego materiału piaszczys-

to-ilastego z części południowej. Tam zachowa-

ły się również wyraźnie ślady działalności czło-

wieka modyfikującego rzeźbę terenu.  

 

 
 

Rys. 4. Osuwisko w północnej części lasu Obora w 

   Raciborzu (nr 1 w tab. 1): 

      1 – zasięg osuwiska: a – nisza, b – jęzor, 2 – progi 

      osuwiskowe, 3 – nisze i łapy w strefie osuwisk spły-

      wowych, 4 – bryły i pakiety materiału odspojonego 

      od stromej skarpy osuwiska, 5 – „strumienie” osu-

      wiskowe, 6 – stożek napływowy lub osypiskowy, 

      7 – formy wodnej erozji linijnej, 8 – formy antro-

      pogeniczne: a – wał, b – grobla, c – wyrobisko lub 

      podcięcie stoku, d – skarpa, e – wąskie wciosy, 9 – 

      kurhany, 10 – nasyp, 11 – ciek stały, 12 – ciek okre-

      sowy, 13 – zbiornik wodny, 14 – przebieg budowa-

      nej drogi regionalnej w Brzeziu, 15 – linia przekroju 

      geologicznego, 16 – lokalizacja profilu geologicz- 
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Osuwisko w Brzeziu (tabela 1, nr 2) 
 

Osuwisko rotacyjne w Brzeziu (rys. 5 i fot. 2) 

należy do najbardziej okazałych form tego ty-

pu na zachodnim skłonie Płaskowyżu Rybnic-

kiego. Rozległa amfiteatralna nisza tej formy 

ma znaczne nachylenie, powstała bowiem  

w obrębie podciętego przez Odrę stromego, 

wschodniego zbocza jej doliny. Zbocze to jest 

zbudowane podobnie, jak w Raciborzu Oborze. 

W takiej samej sytuacji morfologicznej powstało 

osuwisko w południowej części lasu Obora, opi-

sane m.in. przez M. Z. PULINOWĄ (1972).   

      Powyżej prawego skrzydła głównej skarpy 

osuwiska w Brzeziu rysuje się równoległe do 

niej podłużne obniżenie, a za nim kolejna kra-

wędź morfologiczna. Obniżenie to założone jest 

na szczelinie tensyjnej, zapowiadającej proces  

osuwania kolejnego pakietu ziemnego. Wtórne-

mu przemieszczeniu uległa także dolna część 

lewego skrzydła skarpy osuwiska. W centralnej 

części niszy głównej występuje osuwisko potom-

ne. Składa się ono z trzech połączonych „stru-

mieni” materiału ziemnego. W strefie przejścia 

niszy osuwiskowej w jęzor pojawiło się zagłę-

bienie wypełnione wodą. Niżej, na przedpolu 

nagromadzenia dużych pakietów osuwisko-

wych, występuje silnie przesycony wodą po-

przeczny pas błotnych osuwisk spływowych 

(complex slide flow sensu D. M. CRUDEN i D. J. 

VARNES, 1996). W wilgotniejszych okresach po-

jawiają się tam wysięki i młaki funkcjonujące 

na granicy warstwy zwartych iłów środkowo-

tortońskich. Jęzor osuwiska sięga jednak da-

lej – na terasę Odry z paleomeandrem podcina-

jącym niegdyś zbocze. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

nego, 17 – gipsy, 18 – iły zwięzłe, 19 – iły plastyczne, 20 – piaski drobnoziarniste, 21 – iły i piaski 

warstwowane, 22 – gliny zwałowe, 23 – iły i mułki zastoiskowe, 24 – piaski i żwiry wodnolodowcowe,  

25 – torfy, 26 – lessy, 27 – piaski rzeczne, 28 – koluwia, 29 – osunięty materiał zwału górniczego, 30 – nasyp 

antropogeniczny, 31 – strefa migracji wód w systemach krasowych, 32 – kierunek osuwania,  

33 – powierzchnie poślizgu (źródło: opracowanie własne) 

Рис. 4. Оползень в северной части леса Обора в Рацибожу (№ 1 в Таблице 1): 

1 – пределы оползня: a – оползневoй цирк, b – язык, 2 – оползневые cтупeни, 3 – цирки и лапы в зоне 

оползней-сплывoв, 4 – блоки и пакеты материала отделенного от стенки срыва, 5 – оползневыe 

„потоки”, 6 – аллювиальный конус или конус выноса, 7 – формы линейной водной эрозии, 8 – 

антропогенные формы: а – вал, b – плотина, c – выемка грунта или подрезка склонa, d – крутой откос, 

e – узкие разрезы, 9 – курганы, 10 – насыпь, 11 – постоянный водоток, 12 – периодический водоток, 13 

– водохранилище, 14 – трасса строящейся региональной дороги в Бжезe, 15 – линия геологического 

разреза, 16 – расположение геологического профиля, 17 – гипсы, 18 – компактные илы, 19 – 

пластичные илы, 20 – мелкозернистые пески, 21 – слоистые илы и пески, 22 – валунные глины, 23 – 

прогляциальные илы и глины, 24 – водно-ледниковый песок и гравий, 25 – торфы, 26 – лессы, 27 – 

речные пески, 28 – коллювий, 29 – смещенный материал горной свалки, 30 – антропогенная насыпь, 

31 – зона миграции воды в карстовых системах, 32 – направление смещения земляных масс, 33 – 

поверхности скольжения (Источник: cоставлено авторами 

Fig. 4. Landslide in the northern part of the Obora forest in Racibórz (No 1 in Table 1): 

1 – range of the landslide: a – niche, b – tongue, 2 – landslide thresholds, 3 – niches and tongues in the area 

of the landslide, 4 – lumps and packets of material separated from the steep slope of the landslide, 5 – 

landslide “streams”, 6 – alluvial fan or debris cone, 7 – forms of linear water erosion, 8 – anthropogenic 

formations: a – bank, b – dyke, c – excavation or undercutting of the slope, d – slope, e – narrow V-valleys, 9 

– barrows, 10 – embankment, 11 – permanent watercourse, 12 – periodical watercourse, 13 – water 

reservoir, 14 – planned course of the regional road in Brzezie (in construction), 15 – geological cross-section 

line, 16 – location of the geological profile, 17 – gypsums, 18 – compact clays, 19 – plastic clays, 20 – fine 

sands, 21 – layered sands and clays, 22 – tills, 23 – proglacial silts and clays, 24 – fluvioglacial sands and 

gravels, 25 – peats, 26 – loesses, 27 – alluvial sands, 28 – colluvia, 29 – spoil bank slide, 30 – anthropogenic 

embankment, 31 – water migration zone in karst systems, 32 – slide direction, 33 – slide surfaces (source: 

own study) 
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Rys. 5. Osuwisko w Brzeziu (nr 2 w tab. 1). Objaśnienia jak na rys. 4 (źródło: opracowanie własne) 

Рис. 5. Оползень в Бжезe (№ 2 в Таблице 1). Объяснения как на рис. 4 (источник: cоставлено 

авторами) 

Fig. 5. Landslide in Brzezie (no. 2 in Table 1). Explanations as in fig. 4 (source: own study) 

 

 

Fot. 2. Osuwisko w Brzeziu (tabela 1, nr 2) (fot. J. M. Waga, 11.03.2018 r.): 

a – skarpa główna niszy osuwiskowej, b – skarpa niszy osuwiska potomnego, c i e – progi osuwiska 

potomnego, d – zawodnione obniżenie między progami osuwiskowymi 

Фот. 2. Оползень в Бжезe (№ 2 в Таблице 1) (фот. Я. М. Вага, 11.03.2018 г.) 

a – откос срыва оползневoгo циркa, b – откос вторичного оползневого циркa, c и e – ступени 

вторичного оползня, d – затопленная впадина между оползневыми ступенями 

Photo 2. Brzezie Landslide (Table 1, no. 2) (photo by J. M. Waga, 11.03.2018) 

a – main scarp of the landslide niche, b – scarp of the secondary niche, c and e – thresholds of the secondary 

niche, d – flooded depression between the landslide thresholds 

 

Osuwisko w Pszowie (tabela 1, nr 5) 
 

W Pszowie osuwiska występują w wielu miejs-

cach, a największy ich zespół znajduje się na za-

chód od centrum miasta, na lewym zboczu do-

liny Syrynki (rys. 6). Można tam wyróżnić 7 

różnej wielkości osuwisk, w których obrębie 

znajdują się formy podrzędne.  

Trzy największe osuwiska należą do typu 

form złożonych. Wynika to z ich budowy we-

wnętrznej oraz budowy podłoża. Cechy osu-

wisk okolic Pszowa najpełniej charakteryzuje 

forma znajdująca się w centralnej części tego 

zespołu, przez którą poprowadzono przekrój 

geologiczno-morfologiczny. Jest to, podobnie 

jak zdecydowana większość badanych form po-

łudniowo-zachodniej części Kotliny Oświęcim-

skiej, osuwisko sufozyjne, złożone – rotacyjne 

z wtórnymi osunięciami spływowymi. Na sto-

ku wzniesienia zwanego Szczybną Kampą 

układ ten jest piętrowo, dwukrotnie powtórzo-

ny. Taka sekwencja osuwiskowa jest związana 

z występującymi w podłożu soczewami kraso-

wiejących gipsów krystalicznych, anhydrytu 
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i siarki, tkwiącymi wśród szarych iłów marglis-

tych zawierających warstwy piasku. Osady te 

należą do tzw. serii gipsowo-solnej zamykają-

cej sedymentację utworów dolnego tortonu. 

Nad nimi zalegają iły środkowego tortonu  

z warstwami silnie zawodnionych piasków 

i piasków pylastych, a wyżej utwory fluwiogla-

cjalne czwartorzędu, lokalnie z wkładkami prze-

mytych glin zwałowych. W górnej części osu-

wiska, pod bardzo stromą skarpą niszy głów-

nej, widoczne są bryły i pakiety stosunkowo 

świeżo przemieszczonego materiału ziemnego, 

tworzące wyraźne nierówności. 

 

 

Rys. 6. Osuwisko w Pszowie (nr 5 w tab. 1). Objaśnienia jak na rys. 4 (źródło: opracowanie własne) 

Рис. 6. Оползень в Пшове (№ 5 в Таблице 1). Объяснения как на рис. 4 (источник: cоставлено 

авторами) 

Fig. 6. Landslide in Pszów (no. 5 in Table 1). Explanations as in fig. 4 (source: own study) 

 

W górnych częściach zboczy doliny Syryn-

ki strome skarpy osuwisk istniały już na począt-

ku XIX w. (widoczne są na mapie z 1827 r. – 

rys. 7A). Porównanie ich zasięgu oraz prze-

biegu osi dolinki, znajdującej się między osu-

wiskami, z pozycją na mapie z 1899 r. (rys. 7B)  

i współczesną, wskazuje na występowanie tam 

w ciągu niespełna 200 lat znaczących ruchów 

masowych. Ich rozwój wymagał m.in. sukce-

sywnego przesuwania drogi biegnącej połud-

niowym skrajem nisz osuwiskowych. 
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W okolicach Pszowa od lat 30. XIX w., poza 

charakterystycznymi dla badanego terenu na-

turalnymi przyczynami występowania osu-

wisk, pojawił się nowy czynnik – uruchomienie 

wydobycia węgla kamiennego w podziemnej 

kopalni „Anna” (KOWOL, 1939; JENCZMIONKA, 

URBASIK, 2002; KOŁODZIEJ, 2010). Choć już 

wcześniej na niewielką skalę odkrywkowo po-

zyskiwano tam gips i siarkę (OSMÓLSKI, 1969), 

to dopiero zakład górniczy eksploatujący węgiel 

mógł przez lata przyczyniać się do istotnego za-

chwiania stabilności stoków i zboczy dolin. Pew-

ną rolę w uaktywnieniu procesów stokowych 

w dolnej części opisywanego osuwiska mogła 

odegrać obecność zbiornika spiętrzonego w do-

lince na przedpolu jęzora. W latach 60–70. XX 

wieku pełnił on funkcję osadnika. 

 

Osuwisko w Rogowie (tabela 1, nr 7) 
 

Ponad dwukilometrowej długości osuwisko 

w Rogowie jest dwudzielne (rys. 8). Część za-

chodnia, prostolinijna, została wykształcona 

w obrębie terasy interpretowanej jako forma  

utworzona z glin wodnomorenowych zlodo-

wacenia Sanu. Są to utwory określane jako elu-

wia piaszczyste (DROZD, TRZEPLA, 1998). Frag-

ment wschodni, o zarysie amfiteatralnym roz-

winął się na zboczu zbudowanym z eluwiów, 

a w części także z glin zwałowych lądolodu 

Sanu. Zasadnicze znaczenie w powstaniu osu-

wiska miało podcinanie stoku wysokiej terasy 

i zbocza doliny przez koryto Odry. Część za-

chodnia formy ma postać wielkich zerw pros-

tolinijnych podlegających rotacji walcowej. Część 

wschodnia ma cechy zerwy o kształcie łuko-

wym. Zasobne w wodę utwory piaszczyste dol-

nych partii skarpy spoczywają na nieprzepusz-

czalnych iłach miocenu oraz na glinach zwa-

łowych zlodowacenia Sanu (rys. 8). W podob-

nych warunkach, w obrębie piaszczysto-ilas-

tych osadów górnego tortonu i utworów flu-

wioglacjalnych zlodowacenia Odry powstały 

duże osuwiska w sąsiedniej Grabówce i Blu- 

szczowie. Usytuowane są one tam na kra-

wędzi terasy datowanej na kompleks środ-

kowopolski (piętro Odry, bądź Odry i Warty) 

(SARNACKA, 1956; LEWANDOWSKI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Rys. 7. Mapa okolic Pszowa z 1827 r. i 1899 r. Czarna strzałka wskazuje badane osuwisko w Pszowie: 

a – skarpa główna, b – dawny przebieg dolinki poniżej osuwiska, c – współczesny zasięg krawędzi nisz 

osuwiskowych, d – współczesny przebieg dolinki poniżej osuwiska (źródło: opracowanie własne na 

podkładzie Topographische Karte 1 : 25 000, arkusz Losau z 1827 r. i 1899 r.) 

Рис. 7. Карта окрестностей г. Пшув с 1827 и 1899 гг. Черная стрелка показывает исследуемый 

оползень в г. Пшув: 

a – стенка срыва, b – бывшee положение долины под оползнем, c – современныe пределы края 

оползневых циркoв, d – современноe положение долины под оползнем (источник: cоставлено 

авторами на основании Topographische Karte 1 : 25 000, лист Losau от 1827 г. и 1899 г.) 

Fig. 7. Map of the Pszów area from 1827 and 1899. The black arrow indicates the investigated Pszów 

landslide: 

a – main scarp, b – former course of the valley below the landslide, c – contemporary range of the 

boundaries of landslide niches, d – contemporary layout of the valley below the landslide 

(source: own study based on Topographische Karte 1 : 25 000, Losau sheet of 1827 and 1899) 
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Rys. 8. Osuwisko w Rogowie (nr 7 w tab. 1). Objaśnienia jak na rys. 4 (źródło: opracowanie własne) 

Рис. 8. Оползень в Рогове (№ 7 в Таблице 1). Объяснения как на рис. 4 (источник: cоставлено 

авторами) 

Fig. 8. Landslide in Brzezie (no. 7 in Table 1). Explanations as in fig. 4 (source: own study) 
  

Osuwisko w Czyżowicach (tabela 1, nr 8) 
 

W strefie krawędziowej Płaskowyżu Rybnickie-

go, w Czyżowicach i kilku nieodległych miejs-

cach w okolicy Wodzisławia Śląskiego, wystę- 

pują głębokie owalne leje źródliskowe połączo-

ne głębokimi dolinkami erozyjnymi (rys. 9). 

Dzieje się tak w miejscach, gdzie nieprzepusz-

czalne utwory ilaste lub zwięzłe gliny moreno-

we tworzą wysoki cokół, na którym zalegają 

piaski utrzymujące znaczne ilości wody (rys. 9). 

Piaski te przybierają postać kurzawek. Nad 
 

 

Rys. 9. Osuwisko w Czyżowicach (nr 8 w tab. 1). Objaśnienia jak na rys. 4 (źródło: opracowanie własne) 

Рис. 9. Оползень в Чижовицах (№ 8 в Таблице 1). Объяснения как на рис. 4 (источник: cоставлено 

авторами) 

Fig. 9. Landslide in Czyżowice (no. 8 in Table 1). Explanations as in fig. 4 (source: own study) 

 

nimi leżą osady bardziej zwięzłe, pozwalające 

zachować strome bądź nawet pionowe ścianki, 

są to np. gliny zwałowe lub lessy. Erozja wste-

czna sięgająca owalnych nisz źródliskowych, 

musiała postępować dosyć szybko. W miejscach 

jej spowolnienia rozwijały się dookolnie nisze 
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źródliskowe, a na ich zboczach osuwiska o ce-

chach zerw i spływy ziemne. Analiza obrazu 

LiDAR wykazała, że podobne formy spotykane 

są na krawędziach Równiny Świeckiej i Poje-

zierza Starogardzkiego, podciętych przez doli-

nę Dolnej Wisły (w okolicach Świecia i koło 

Nowych).  

 

Osuwisko w Jastrzębiu-Zdroju 

Pochwaciu (tabela 1, nr 9) 
 

Osuwisko w Pochwaciu jest formą antropoge-

niczną obejmującą dużą cześć wielkiego zwału 

przywęglowej skały płonnej oraz jego są-

siedztwa, w tym naturalne utwory podłoża 

(rys. 10).  
 

 

Rys. 10. Osuwisko w Jastrzębiu-Zdroju Pochwaciu (nr 9 w tab. 1), stan z 2013 r. Objaśnienia jak na rys. 4 

(źródło: szkic geomorfologiczny – opracowanie własne, przekrój geologiczny – opracowanie własne na 

podstawie danych z artykułu P. KROKOSZYŃSKIEGO, S. RYBICKIEGO, 2010) 

Рис. 10. Оползень в Ястжембe-Здруй Похвате (№ 9 в Таблице 1), по состоянию на 2013 г. Объяснения 

как на рис. 4 (источник: геоморфологический очерк cоставлено авторами, геологический разрез  

cоставлено авторами на основе данных статьи: P. KROKOSZYŃSKI, S. RYBICKI, 2010) 

Fig. 10. Landslide in Jastrzębie-Zdrój Pochwacie (no. 9 in Table 1), as of 2013. Explanations as in fig. 4 

(source: geomorphological sketch – own study, geological section – own study based on the data from 

article by P. KROKOSZYŃSKI, S. RYBICKI, 2010) 
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Liczne uskoki widoczne w obrębie zwału 

wskazują na etapowe jego osuwanie i wypie-

ranie materiału stanowiącego naturalne podło-

że hałdy. Są to silnie zawodnione utwory piasz-

czysto-ilaste tortonu, okryte osadami wodnolo-

dowcowymi z zimnego piętra Odry, spoczywa-

jące na zwięzłych iłach. Ciężar zwału oddzia-

ływał najbardziej efektywnie wzdłuż osi dolin-

ki, w której był formowany, w stronę poprzecz-

nie przebiegającej doliny Szotkówki. Na czole 

osuwiska można zaobserwować przynajmniej 

trzy „strumienie” przemieszczającego się ma-

teriału.  
 

Osuwisko w Pielgrzymowicach  

(tabela 1, nr 10) 
 

Osuwisko w Pielgrzymowicach jest charakte-

rystycznym przykładem form występujących 

w okolicach Zebrzydowic. Jego główną cechą 

jest silnie rozbudowana amfiteatralna nisza 

z nisko osadzonymi w jej obrębie progami ziem-

nymi (rys. 11). Nachylenie terenu w obrębie ni-

szy jest relatywnie mniejsze niż w poprzednio 

omawianych osuwiskach. Osunięciu podlegały 

tam budujące zbocze piaski wodnolodowcowe 

i rzeczne, miejscami przewarstwione laminami 

iłów. W podłożu zalegają nieprzepuszczalne, 

zwięzłe iły miocenu środkowego, gliny zwa-

łowe i osady zastoiskowe zlodowacenia Sanu.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 11. Osuwisko w Pielgrzy-

   mowicach (nr 10 w tab. 1). 

   Objaśnienia jak na rys. 4 (źródło: 

   opracowanie własne) 

Рис. 11. Оползень в Пельгжи-

   мовице (№ 10 в Таблице 1). 

   Объяснения как на рис. 4 

   (источник: cоставлено авто-

   рами) 

Fig. 11. Landslide in Pielgrzy-

   mowice (no. 10 in Table 1). 

   Explanations as in fig. 4 (sour-

   ce: own study) 
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Dyskusja 

 
Z danych SOPO i mapy podatności osuwisko-

wej Polski (WOJCIECHOWSKI, 2019) wynika, 

że do stref najbardziej zagrożonych osuwiskami 

należą zbocza dolin rzecznych. Podobną sytu-

ację stwierdzono na obszarze badań. 

Najstarsza generacja wielkich form powsta-

łych na skutek rozwoju ruchów masowych, wy-

stępujących w okolicach Pogrzebienia i Lubomi, 

przypomina kształtem pozostałości lodowców 

gruzowych (GORBUNOW, 1988; KOTARBA, 2007), 

czy bardziej błotno-gruzowych. Mogły się tam 

osunąć masy ziemne bardzo silnie przepojone 

wodą, zawierające dużą ilość lodu gruntowego, 

a może także lodu fosylnego pochodzącego 

z brzeżnych partii lobu lodowcowego z pię-

tra Odry.  

Degradacja lodu gruntowego z później-

szych pięter zimnych mogła być również przy-

czyną rozwoju innych osuwisk Kotliny Oświę-

cimskiej. U schyłku ostatniego piętra zimnego 

i na początku holocenu, podobnie jak dziś w stre-

fach peryglacjalnych, powszechny był rozwój 

osuwisk kriogenicznych (DYKE, 2004; LYLE, 

HUTCHINSON, PRESTON, 2005; BŁASZKIEWICZ, 

2005; WEI i in., 2006; LEIBMAN i in., 2015; TYSZ-

KOWSKI i in., 2015). Szczególnie intensywna de-

gradacja zmarzliny i rozwój termokrasu zacho-

dziły wówczas na obszarach Polski środkowej 

i przedgórza w początkach böllingu i allerødu 

(DYLIK, 1970; JERSAK, SENDOBRY, ŚNIESZKO, 

1992). Prawdopodobnie wiele reliktowych form 

osuwiskowych Kotliny Oświęcimskiej ma  

w całości lub w części taką genezę.  

Osuwisko w północnej części lasu Obora 

w Raciborzu ma cechy bardzo zbliżone do form 

występujących współcześnie w strefie perygla-

cjalnej północnej Kanady, np. w dolinach rzek 

Mackenzie (WANG, PAUDEL, LI, 2009) i Magun-

dy (LYLE, HUTCHINSON, PRESTON, 2005). Jego 

nisza znajduje się jednak w wyższej części zbo-

cza i podobnie jak w przypadku osuwiska 

w dolinie Magundy, w Oborze silnie nasycony 

wodą materiał spłynął z niszy rynną stokową 

o długości 240 m, tworząc u podstawy zbocza 

szeroki jęzor, zniszczony później przez erozję 

boczną Odry i działalność człowieka (zwałowa-

nie mas ziemnych z kanału ulgi na Odrze, bu-

dowę linii kolejowej i dróg oraz prace agrotech-

niczne). Można stwierdzić, że ta forma osuwis-

kowa ma charakter złożony. W części przypo-

mina spływ o cechach retrogressive thaw flow 

(HIGHLAND, BOBROVSKY, 2008), a w części błot-

ne osuwisko translacyjne. Najprawdopodobniej 

uruchomiło się ono u schyłku piętra Wisły na 

skutek silnego przesycenia wodą rozmarzają-

cych piasków spoczywających na iłach. Górna 

część niszy osuwiska nie rozwinęła się w tak 

spektakularny sposób, jak nisza dolna. Przyczy-

ną tego, poza mniejszym spadkiem terenu, 

mogło być znaczne obniżenie ciśnienia hydro-

statycznego w gruncie (odsączenie piasków 

i obniżenie poziomu zwierciadła wód grun-

towych). 

Podobne, choć mniejsze i nie tak dobrze wy-

kształcone formy znajdują się w trzech sąsied-

nich dolinkach rozcinających zachodnią kra-

wędź Płaskowyżu Rybnickiego.  

W strefach krawędzi Płaskowyżu Rybnic-

kiego i Wysoczyzny Kończyckiej oraz w obrę-

bie Bramy Bąkowskiej powstawały także nie-

wielkie formy osuwiskowe podobne do osu-

wisk kriogenicznych: opisanych z Tybetu thaw 

slump (WEI i in., 2006), czy z Półwyspu Jamał 

progressive flows (LEIBMAN i in., 2015). Zarysy 

ich płytkich nisz zostały silnie złagodzone bądź 

zatarte przez późniejsze procesy geomorfo-

logiczne. 

U schyłku piętra Wisły w obrębie den dolin 

Odry, Olzy i Piotrówki, podobnie jak w doli-

nach innych rzek Polski, rozwijały się wielko-

promienne meandry (KOZARSKI, 1991; ROT-

NICKI, STARKEL, 1991; STARKEL, 2000). Podcinały 

one zbocza dolin i wysokie terasy, wyzwalając 

procesy osuwiskowe. Takie warunki panowały 

w dolinie Odry od Gorzyczek po Racibórz Obo-

rę, lokalnie w dolinie Olzy i w dolinie Piotrów-

ki. Duże osuwiska mogły być jeszcze aktywne 

w początkach preboreału, a niektóre z nich – 

powstawać w tym okresie. 

W klastycznych osadach wypełniających 

dno przedgórskiej pradoliny Bąkowskiej wystę-

pują  duże ilości wód gruntowych. Z pewnością 

były one znacznie większe w trakcie gwałtow-

nego rozpadu wieloletniej zmarzliny i rozcina-

nia dna pradoliny przez system rzeczny Pio-



 50 

trówki i Pielgrzymówki. Opisane w artykule 

osuwisko w Pielgrzymowicach przypomina 

osuwisko rotacyjne znad Little Salmon Lake 

na Półwyspie Jukon (LEWKOWICZ, 1988; LYLE, 

HUTCHINSON, PRESTON, 2005), z doliny Mac-

kenzie w okolicach Old Ford Point (DYKE, 2004) 

czy osuwisko Lemieux koło Ottawy (HIGH-

LAND, BOBROVSKY, 2008). Podobnie jak w przy-

padku form w Old Ford Point oraz Lemieux, 

w Pielgrzymowicach silnie zawodnione kolu-

wium przemieściło się bardzo nisko w kierun-

ku dna doliny, odsłaniając stromą i wysoką 

skarpę główną. Wskazuje to na szybki proces 

zejścia ze zboczy mas ziemnych, zapewne 

w warunkach podtopienia dna doliny. 

Na badanym terenie osuwiska rozwijały 

się intensywnie również w początkach okresu 

atlantyckiego i subborealnego, co wiązało się 

głównie ze znacznym wzrostem opadów 

(RALSKA-JASIEWICZOWA, STARKEL, 1991, MAR-

GIELEWSKI, 1998). W okresie lat opadowych do-

chodziło do intensywnej erozji i przesycenia 

wodą gruntu. Powodzie, podobnie jak w okre-

sie ostatnich 300 lat, często wywołane spływem 

wód z obszarów górskich Beskidów i Sudetów 

(CZAJA, 2011, 2018), zalewały dna dolin Odry, 

Olzy, Piotrówki po podstawy zboczy.  

W neolicie i wczesnym średniowieczu na 

efekty zmian klimatycznych zaczęły nakładać  

się wpływy wywołane działalnością człowieka 

(FOLTYN, 1998; SZYDŁOWSKI, PIERZYNA, 1970; 

KLIMEK, 2007) sprzyjające wyzwalaniu ruchów 

masowych. Największe znaczenie pod tym 

względem miała wówczas zmiana obiegu wo-

dy na skutek odlesiania terenu, uprawy okreś-

lonych gatunków roślin, stosowania niektórych 

technik uprawowych i hodowlanych. Kolejny 

znaczący okres w rozwoju rzeźby terenu, w tym 

osuwisk, rozpoczął się w średniowieczu i trwa 

do dziś. Na ten okres przypada gwałtowny roz-

wój osadnictwa, rolnictwa, gospodarki stawo-

wej i przemysłu. Tworzono rozległe powierzch-

nie nieprzepuszczalne i trudno przepuszczal-

ne (place, drogi, duże dachy), do osad dostar-

czano dodatkowe ilości wody i produkowano 

ścieki. Niejednokrotnie źle organizowano sy-

stem odprowadzania wód opadowych, rozto-

powych i płynnych nieczystości. Zaczęto rów-

nież nadmiernie obciążać grunty o słabej sta-

teczności budynkami, konstrukcjami, nasypami 

i zwałami. Rozwój gospodarki stawowo-hodo-

wlanej i hydroenergetyki skłaniał do piętrze-

nia wody i prowadzenia kanałów u podstawy 

zboczy dolin, a nawet w ich obrębie. Współcześ-

nie przykładami zbiorników o podobnej loka-

lizacji mogą być niewielkie stawy rybne, śród-

leśne, parkowe i ogrodowe „oczka wodne” 

(rys. 4, 5, 6, 9, 11, fot. 2 i 3).   
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W przeszłości w mniejszych dolinach po-

dobną rolę mogły odgrywać także zalewiska 

bobrów, chronionych jako gatunek o specjal-

nym znaczeniu gospodarczym.  

Przyrost powierzchni sztucznych akwenów 

w zlewni górnej Odry, liczących nawet po 

100 ha, połączonych w rozległe kompleksy, po-

wodował lokalnie wzrost parowania (por. 

WACHOWSKA-SERWATKA, SERWATKA, 1964) 

i miał wpływ na podniesienie tam sumy  

opadów. 

Rozwojowi osadnictwa i przemysłu towa-

rzyszyło zapotrzebowanie na surowce i rozwój 

sieci infrastrukturalnych. Podkopywano skarpy 

o zaburzonej stateczności, utrudniano przepływ 

wód gruntowych przez głębokie fundamento-

wanie lub zagęszczanie gruntu pod drogami 

i torowiskami. W kolejnych latach zaczęły po-

wstawać zalewiska i przebicia hydrauliczne 

w skałach wywołane szkodami górniczymi. Do-

chodziło też do przerywania rurociągów  

i ucieczki z nich wody do gruntu. Do natural-

nych, sporadycznych wstrząsów tektonicznych 

(KOWOL, 1939; PAGACZEWSKI, 1972; GUTERCH, 

2009) dołączyły bardzo częste tąpnięcia. 

Na badanym terenie górnictwo węgla ka-

miennego zaczęło pełnić rolę istotnego czyn-

nika morfotwórczego od XIX w. W następnym 

stuleciu ujawniła się wielka skala tego proble-

mu (KICZAN, 1968; WRONA, 1975). W latach 

60. i 70–80. XX w. prowadzono liczne badania 

i dyskusje na temat wpływu górnictwa na roz-

wój osuwisk w Rybnickim Okręgu Węglowym 

(m. in. KRAJEWSKI, FURMAŃSKI, PANASIUK, 1968; 

KRAJEWSKI i in., 1969; PALKI, 1981; KRAJEWSKI, 

RYBICKI, KROKOSZYŃSKI, 1982; RYBICKI, KROKO-

SZYŃSKI, 1988). Wskazano, że największy wpływ 

na wyzwalanie się osuwisk na terenach górni-

czych ma wzrost wilgotności gruntu (ROGOŻ, 

1974) i zaburzenie jego pierwotnej struktury 

poprzez ściskanie i rozciąganie wywołane prze-

chodzeniem frontu eksploatacyjnego w płytko 

położonych pokładach węgla (RYBICKI, KRO-

KOSZYŃSKI, 1988). Działalność górnicza oddzia-

łuje na słabo stateczny stok również poprzez: 

wstrząsy, wibracje, obciążenie terenu zwałami 

górniczymi i gwałtowne przemieszczenie zwa-

łowanych mas (Report... 1966).  

W Pszowie rola kopalni węgla mogła być 

tym ważniejsza dla rozwoju osuwisk, że w jej 

obszarze wydobywczym przebiegają duże, ak-

tywne uskoki tektoniczne (KRAJEWSKI i in. 1969), 

a nad pokładami węgla zalegają lite piaskowce 

mające tendencję do generowania dużych na-

prężeń i uwalniania się dużej energii w czasie 

zawałów (KONOPKO, BUKOWSKA, 2008). 

W Jastrzębiu Zdroju Pochwaciu powstanie 

osuwiska było następstwem niewłaściwego 

rozpoznania i przygotowania podłoża pod zwa-

łowisko, a także nieprawidłowego sposobu skła-

dowania odpadów górniczych. Spowodowało 

to wyzwolenie procesów osuwiskowych oraz 

znaczny i szybki awans trzech „strumieni” mas 

ziemnych w obrębie jęzora osuwiskowego. Roz-

wój „strumienia” zlokalizowanego na północy 

mógł się wiązać z powstaniem w jego sąsiedz-

twie niecki z osiadania (BADURA, 2014a, b)  

i z podparciem przez tarasy oporowe czół 

dwóch pozostałych „strumieni”. W bazie PIG 

w przypadku formy 88391 KRO (http://geo 

portal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO/Wys

zukaj3) duża część dna doliny Szotkówki zo-

stała także oznaczona jako strefa osunięcia. 

 
 

------------------------------------------------------------------------------------ 

Fot. 3. Pogrzebień. Osuwisko położone poniżej linii zabudowy wsi, w obrębie niszy formy osuwiskowej 

pierwszej generacji (nr 4 w tabeli 1) (fot. J. M. Waga, 11. 03. 2018 r.): 

a – zarys dna niszy osuwiskowej, b – skarpa niszy osuwiskowej, c – próg osuwiskowy, d – staw otoczony 

groblą piętrzącą 

Фот. 3. Погжэбень. Оползень расположенный ниже линии деревенских зданий, в цирке оползневой 

формы первой генерации (№ 4 в Таблице 1) (фот. Я. М. Вага, 11.03.2018): 

а – контур нижней части оползневогo циркa, b – склон оползневогo циркa, c – оползневая cтупeнь,  

d – пруд окруженный плотиной 

Photo 3. Pogrzebień. Landslide located below the village buildings line, within the niche of the first 

generation landslide form (no. 4 in Table 1) (phot. by J. M. Waga, 11.03.2018): 

a – outline of the bottom of the landslide niche, b – slope of the landslide niche, c – landslide threshold,  

d – pond surrounded by a dyke 

http://geo/
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Złożoność procesu osuwania i wypierania 

materiału na przedpolu zwału w Pochwaciu 

powoduje, że trudno jest interpretować prze-

bieg powierzchni poślizgu poszczególnych osu-

nięć. P. KROKOSZYŃSKI i S. RYBICKI (2010) wska-

zują na dwie strefy zaburzeń w otworach inkli-

nometrycznych w wyższej części jęzora osuwis-

kowego: 10–14 m i 25–28 m poniżej powierzch-

ni terenu. Jednocześnie w 10-metrowych profi-

lach w dolnej części jęzora uchwycono 3–5 stref 

przemieszczeń. Materiał ziemny w tej części ję-

zora został silnie zaburzony. Z. ADAMCZYK 

(2014) wskazuje, że piaski tworzące spągową 

partię jęzora osuwiskowego , występujące  

w przedziale głębokości 13,5–29,8 m p.p.t., ma-

ją właściwości mechaniczne sprzyjające tworze-

niu się kurzawki.  

W dolinie Szotkówki powyżej czoła osuwis-

ka utworzył się zbiornik wodny (zalewisko „Po-

łomia”). Przyczyną jego powstania, poza tamu-

jącą rolą jęzora osuwiskowego, był intensywny 

proces górniczego osiadania terenu (ADAM-

CZYK, 2014; BADURA, 2014a, b). 

Na badanym obszarze, poza terenami gór-

niczymi, za najbardziej zagrożone ruchami ma-

sowymi uznaje się okolice Zebrzydowic (SIKO-

RA, PIOTROWSKI, 2013). Niestabilna jest też sytu-

acja wschodniego zbocza doliny Odry (CHMU-

RA, SIKORA, WILANOWSKI, 2010; SIKORA, PIO-

TROWSKI, 2013, 2015). Trudno określić, jak się 

ono zachowa po proponowanym ostatnio, trwa-

łym spiętrzeniu wody w Zbiorniku Racibórz 

Dolny (por. rys. 3) – zaplanowanym przecież 

jako suchy zbiornik przeciwpowodziowy. 

W Brzeziu, w obrębie zboczy położonych  

w odległości około 300–500 m od zapory czoło-

wej Zbiornika Racibórz Dolny, do niedawna 

wykorzystywanych jedynie rolniczo, już obec-

nie obserwowane są objawy pełznięcia gruntu 

(fot. 4). Także w Brzeziu, na dużym osuwisku 

zaplanowano budowę węzła drogowego na tra-

sie Racibórz–Pszczyna (rys. 5).  

 

 

Fot. 4. Brzezie. Wschodnie zbocze doliny Odry (fot. J. M. Waga, 11. 03. 2018 r.): 

a – czasza zbiornika Racibórz Dolny, b – zapora czołowa, c – studnia o zaburzonym rotacyjnie  

i zdyslokowanym profilu, d – 12-centymetrowe przesunięcie dolnego kręgu, e – kierunek migracji mas 

ziemnych 

Фот. 4. Бжезе. Восточный склон долины р. Одры (фот.: Я. М. Вага, 11.03.2018): 

а – чаша водохранилища Рацибуж Дольный, b – фронтальная плотина, c – колодец с ротационно 

смещенными кольцами и нарушенным профилем, d – смещение нижнего круга на 12 см,  

е – направление движения земяных масс 

Photo 4. Brzezie. Eastern slope of the Oder valley (phot. by J. M. Waga, 11.03.2018): 

a – Racibórz Dolny reservoir bowl, b – front dam, c – well with a rotationally disturbed and dislocated 

profile, d – 12 cm offset of the bottom ring, e – direction of migration of earth masses 
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Podsumowanie  
 

Południowo-zachodnia część Kotliny Oświę-

cimskiej jest obszarem, na którym występują 

liczne osuwiska. Dla ich rozwoju istotna jest 

tam budowa geologiczna: występowanie hory-

zontalnie zalegających warstw utworów klas-

tycznych o różnej granulacji, wodochłonnoś-

ci i przepuszczalności oraz cechy rzeźby: in-

tensywne urzeźbienie, w tym obecność stro-

mych zboczy w głębokich dolinach Odry, Olzy 

i ich dopływów. Zdecydowana większość ba-

danych na tym obszarze form to osuwiska ziem-

ne, sufozyjne, złożone – rotacyjne z wtórnymi 

osunięciami spływowymi. We wszystkich przy-

padkach bardzo dużą rolę odgrywają upłynnia-

jące się warstwy piasków (kurzawek) występu-

jących w spągu pakietów osuwiskowych nad 

warstwami ilastymi, mułkowymi lub gliniasty-

mi. Interesujący przykład formy, gdzie nastąpi-

ło przemieszczenie dużych ilości przesyco-

nych wodą warstw gruntu znajduje się w pół-

nocnej części lasu Obora w Raciborzu. W nie-

których niszach osuwiskowych okresowo lub 

stale występują młaki i wysięki. W innych, wi-

doczne są już jedynie wyschnięte ich relikty. 

Okres rozwoju większości osuwisk na tym 

obszarze trwał od schyłku zimnego piętra Wi-

sły przez holocen, są tam jednak i pozostałości 

dużych starszych form. Mogą one sięgać wie-

kiem schyłku piętra Odry. 

Szczególnym przypadkiem młodego osu-

wiska jest forma obejmująca zwał przywę-

glowej skały płonnej w Jastrzębiu-Zdroju Po-

chwaciu i jej sąsiedztwo. Osuwisko to jest obec-

nie stabilizowane, a okolica zabezpieczana przed 

wtórnymi skutkami jego rozwoju (niekorzystna 

zmiana stosunków wodnych w zlewni Szot-

kówki). Przykład ten dobitnie pokazuje, jak 

ważna jest wiedza na temat predyspozycji osu-

wiskowych na tym obszarze. Sprzyja ona pra-

widłowemu planowaniu przestrzennemu i opra-

cowywaniu systemów zabezpieczeń oraz uni-

kaniu konieczności wdrażania kosztownych 

działań naprawczych. 
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