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Osuwiska jako wa¿ny element geozagro¿eñ we W³oszech
Marek Graniczny*, Wojciech R¹czkowski**
W zwi¹zku z nasilaj¹c¹ siê aktywizacj¹
powierzchniowych
ruchów masowych w
naszym kraju, po katastrofalnej powodzi latem
1997 roku, Pañstwowy
Instytut
Geologiczny
systematycznie doskonali metodykê badañ
W. R¹czkowski
M. Graniczny
osuwisk, pocz¹wszy od
planowania prac terenowych, analizê materia³ów teledetekcyjnych, geofizycznych
(georadar, tomografia elektrooporowa i inne), optymalizacjê pomiarów terenowych (wykorzystanie odbiorników
GPS i innych instrumentów specjalistycznych), tworzenie
przestrzennych baz danych (GIS, DTM, teledetekcja) oraz
tworzenie cyfrowych map osuwiskowoœci i zagro¿eñ
zwi¹zanych z ruchami masowymi ziemi. Metodyka ta jest
doskonalona w trakcie realizowanych programów badawczych we wspó³pracy z po³udniowymi s¹siadami (Czechy,
S³owacja) w ramach tematu — SPUB (KBN), grantu europejskiego — program „ALARM” oraz konsorcjum TerraFirma (Graniczny, 2004).
Niezwykle wa¿n¹ rolê odgrywa w tym zakresie wsparcie uzyskane z „Centrum Doskona³oœci Badañ Œrodowiska
Abiotycznego — REA” zorganizowanego w Pañstwowym
Instytucie Geologicznym, w ramach którego funkcjonuje
grupa robocza „Zagro¿enia Naturalne”. Dzia³ania w
ramach REA umo¿liwi³y kontakty z wiod¹cymi oœrodkami
w Europie zajmuj¹cymi siê geozagro¿eniami, w tym
W³osk¹ Akademi¹ Nauk w Padwie i Bari oraz Uniwersytetami w Mediolanie i Strasbourgu. W kolejnych latach jest
przewidywane dalsze rozszerzenie kontaktów, przygotownie kolejnego grantu europejskiego (VI Ramowy Program
Unii Europejskiej). Z wymienionymi instytucjami zosta³y
zawarte stosowne porozumienia
Szczególne znaczenie ma wspó³praca z oœrodkami
w³oskimi, gdzie wystêpuje podobna budowa geologiczna
obszarów, góry s¹ jednak trochê wy¿sze. Badania ruchów
masowych w tym kraju maj¹ ogromn¹ tradycjê, a s¹ w nich
wykorzystywane najnowsze metody badawcze bêd¹ce
nowinkami technicznymi. Misje eksploracyjne zorganizowane na terenach W³oskich Alp Wschodnich umo¿liwi³y specjalistom PIG zapoznanie siê z metodami badañ i monitoringu
osuwisk w tym kraju. Poni¿ej przedstawiono skrótowo opis
kilku rejonów osuwiskowych w pó³nocnych W³oszech, które
by³y wizytowane przez polskich specjalistów (ryc. 1).
W³oskie Alpy Wschodnie, a szczególnie Dolomity s¹
powszechnie znane w Europie ze swojej urody oraz znanych oœrodków wypoczynkowych (Cortina d’Ampezzo,
Val Badia, Val Gardena, Val di Sole) umiejscowionych na
ró¿nych wysokoœciach oraz ni¿ej w dolinach. W³oskie
Dolomity tworzy szereg odosobnionych masywów powy¿ej
3000 m n.p.m. takich jak — Marmolada, Antelao, Civetta,
otoczonych gêsto zaludnionymi dolinami rzecznymi.
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Obszar Dolomitów jest szczególnie podatny na wystêpowanie ró¿nego typu ruchów masowych z uwagi na
wysokie spadki zboczy, sprzyjaj¹c¹ osuwiskom budowê
geologiczn¹ obejmuj¹c¹ naprzemianleg³e sekwencje ska³
twardych i miêkkich, intensywnie spêkanych i pociêtych
uskokami. Bior¹c powy¿sze pod uwagê, ocena zagro¿eñ
osuwiskowych jest niezwykle istotna dla prawid³owego
planowania przestrzennego i bezpieczeñstwa ludnoœci.
Dolina rzeki Piave — okolice Longarone. Jedna z
najwiêkszych katastrof w tym rejonie nast¹pi³a w latach
szeœædziesi¹tych w okolicach Longarone, trzeba przyznaæ, ¿e przy wydatnym udziale czynnika ludzkiego.
Historia tragicznych wydarzeñ siêga 1943 r., kiedy zadecydowano o budowie w Dolinie Vajont jednej z najwiêkszych
(w tym czasie) zapór. W 1948 r., pierwszy powojenny prezydent W³och potwierdzi³ legalnoœæ decyzji o budowie
tamy. Stosowne przygotowania i prace w Dolinie Vajont
zosta³y rozpoczête. W tym samym czasie geolodzy przeprowadzili badania zboczy masywu Toc (1800 m n.p.m.)
okalaj¹cych dolinê. Prace te rozpoczêto ju¿ po podjêciu
decyzji o budowie zapory. Wskutek nacisków miejscowych w³adz i firm, buduj¹cych tamê, geologiczny raport
oceniaj¹cy zagro¿enia osuwiskowe zosta³ sporz¹dzony
niedok³adnie, a warunki geologiczne okreœlono jako
„korzystne” i nie stwarzaj¹ce podstaw do powstawania
wiêkszych osuwisk. W 1957 r. wprowadzono poprawki do
pierwotnego projektu, podwy¿szaj¹ce zaporê z 200 do 266
m, co zak³ada³o umiejscowienie korony zapory na wysokoœci 722,5 m n.p.m. oraz spiêtrzenie trzykrotnie wiêkszej
iloœci wody w stosunku do poprzedniego planu. Podczas
stopniowego wype³niania zbiornika, w latach 1959–1960,
uaktywni³y siê pierwsze niewielkie osuwiska, co odnotowa³y zainstalowane na zaporze sejsmografy. Te pierwsze
sygna³y ostrzegawcze nie powstrzyma³y budowniczych
zapory od kontynuacji prac. Sytuacja raptownie zaczê³a siê
pogarszaæ w 1963 r. Na zboczach góry Toc zaczê³y powstawaæ szczeliny, liczne nowe osuwiska i obrywy skalne; 9.
paŸdziernika zarz¹dzono ewakuacjê przyleg³ych do zapory
wiosek Erto i Casso, choæ wielu mieszkañców nie zgodzi³o
siê na opuszczenie swoich gospodarstw i dobytku. Tego
samego dnia o godz. 22.39 nieszczêœcie dope³ni³o siê; 250
mln m3 mas skalnych tworz¹cych masyw Toc runê³o do
sztucznego zbiornika. W nastêpstwie tego wielkie masy
wody (ok. 40 mln m3) przewali³y siê przez zaporê zmiataj¹c wioski Erto i Casso oraz zatapiaj¹c kolejn¹ miejscowoœæ Langarone. Katastrofa spowodowa³a ponad 2000
ofiar œmiertelnych. Od tamtej pory badaniom geologicznym osuwisk przywi¹zuje siê znacznie wiêksz¹ wagê.
Osuwisko Tessina. Jest jednym z najciekawszych osuwisk, wszechstronnie zbadanym i monitorowanych we
W³oszech. Po³o¿one jest na obszarze dzia³u wodnego
Alpago (na wschód od Belluno). Obejmuje ono z³o¿ony
ruch grawitacyjny w obrêbie formacji fliszowej. Intensywny rozwój aglomeracji w tym rejonie spowodowa³ koniecznoœæ
przeprowadzenia
wszechstronnych
studiów
geologicznych oraz za³o¿enia sieci monitoringowej (Mantovani i in., 2000). Osuwisko Tessina po³o¿one na wysokoœciach od 1200 do 640 metrów ma charakter z³o¿ony,
obejmuj¹cy rotacyjny poœlizg w czêœci górnej oraz sp³yw
w czêœci œrodkowej i dolnej. Na podstawie charakterystyki
morfologicznej i dynamicznej zosta³o podzielone na cztery
czêœci. Osuwisko jest ca³y czas aktywne. Pierwsze powa123
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Obserwowane obecnie rozszerzanie siê nieRyc. 1. Szkic sytuacyjny terenów i badañ omówionych w artykule
stabilnego obszaru oraz przesuwanie siê skarpy
osuwiska powoduje wzrastaj¹ce ryzyko dla
¿ne ruchy zarejestrowano w paŸdzierniku 1960 r., po okre- przyleg³ych osiedli, a zw³aszcza wioski Funes. Dlatego te¿
sie intensywnych opadów. Ca³y obszar objêty osuwiskiem opracowano plan ewakuacji mieszkañców, a system monipowiêkszy³ siê od tego czasu z 300 000 m2 do 500 000 m2 toringu zosta³ wyposa¿ony w urz¹dzenia dzia³aj¹ce w czaw chwili obecnej. Ca³kowit¹ iloœæ przemieszczonego sie rzeczywistym. Ponadto testowany jest wspólnie z
materia³u okreœla siê na 7 milionów m3. Szybkoœæ ruchów naukowcami japoñskimi program symulacji osuwisk —
waha siê znacznie w zale¿noœci od czasu i czêœci osuwiska. SCIDDICA (ryc. 3).
Maksymalne szybkoœci (70 do 100 m dziennie) zarejestroNa osuwisku w Tessina, oprócz standardowych metod
wano powy¿ej miejscowoœci Lamosano w maju 1992. W monitoringu geotechnicznego (inklinometry, ekstensometym samym czasie szybkoœci przesuwu od 25 do 30 m try, odleg³oœciomierze) oraz powierzchniowego (GPS,
dziennie zarejestrowano w pobli¿u wioski Funes (ryc. 2).
niwelacja precyzyjna) zastosowano unikaln¹ metodê
W nastêpstwie reaktywacji osuwiska w 1992 r. zainsta- naziemnej interferometrii radarowej (Tarchi i in., 2002).
lowano bariery ochronne oraz nowe systemy ostrzegania, Urz¹dzenie to znane jako liniowy SAR (Synthetic Aperture
w celu ochrony terenów zamieszka³ych. System ostrzega- Radar) — LISA wykonuje pomiar z czêstotliwoœci¹ 17
nia obejmowa³ rozmieszczenie licznych detektorów defor- GHz oraz apertur¹ syntetyczn¹ 2,8 m. Wyniki pomiarów
macji i szybkoœci przemieszczania, wzd³u¿ ca³ej d³ugoœci by³y kontrolowane poprzez sprawdzanie przemieszczenia
osuwiska. Ka¿dy z nich wysy³a³ automatycznie sygna³y do piksela (elementu obrazu) przy pomocy mobilnego teodocentrum danych w Lamosano. System by³ równie¿ litu oraz elektronicznych odleg³oœciomierzy (EDM) w
po³¹czony z oœrodkiem stra¿y po¿arnej w Belluno. Kiedy dwóch punktach kontrolnych. Sesje pomiarowe na osuwisku Tessina przeprowadzono
pomiêdzy 25 wrzeœnia a 13 paŸdziernika 2000 r. Aparatura
zosta³a zainstalowana na wysokoœci 997,3 m n.p.m., na obszarze
stabilnym, naprzeciw strefy osuwaj¹cej siê, która by³a widzialna
na odleg³oœci ok. 500 m. Test przeprowadzony w Tessina zezwoli³
na porównanie metody naziemnej
interferometrii radarowej oraz tradycyjnych metod geodezyjnych i
stwierdzenie, ze dok³adnoœæ obu
zastosowanych metod jest zbli¿ona. Jednak¿e nowa metoda ma
kilka istotnych zalet:
 jest technik¹ zdaln¹ (bezkontaktow¹) i nie wymaga instalowania punktów kontrolnych na
obserwowanym terenie,
 jest bardziej niezale¿na od ró¿nic temperatur, które zak³ócaj¹ pomiary
elektronicznych odleg³oœciomierzy
(EDM),
Ryc. 2.
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Widok ogólny na rejon niszy osuwiskowej w Tessinie
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 zapewnia szybkie wykonanie pomiarów na du¿ej
powierzchni osuwiska,
 koszt pomiarów (nawet w wersji eksperymentalnej)
nie jest wy¿szy od tradycyjnych metod geodezyjnych).
Przewiduje siê kontynuacjê badañ metodycznych z
wykorzystaniem interferometrii naziemnej w kierunku
opracowywania cyfrowych modeli terenu o wysokiej rozdzielczoœci, oraz pomiarami wilgotnoœci gruntu.

Ryc. 3. Mur zabezpieczaj¹cy osuwisko w Tessinie w rejonie
wioski Funes

Osuwisko „frana di Corvara in Badia”. Osuwisko
„frana di Corvara in Badia” rozwinê³o na stokach Altiplano
di Cherz–Pralongia–Cima Bloch–Braida, Fraida i Col
Alto.
W odró¿nieniu od wy¿szych masywów górskich zbudowanych z triasowych, g³ównie dolomitycznych formacji: di
Contrin, dolomitów Cassiana formacji z Durrenstein i dolomitu
g³ównego stoki te zbudowane s¹ z fliszowych, argilitowych
formacji z Wengen i la Valle oraz z San Cassiano. Osady
lodowcowe zachowane s¹ w najwy¿szych czêœciach dolin w
obrêbie prze³êczy, przez które odbywa³a siê ich transfluencja
do dolin s¹siednich lub w samym dnie dolin w formie amfiteatralnych wa³ów moren czo³owych znacz¹cych zasiêg
poszczególnych jêzorów w póŸnoglacjalnych fazach zlo-

Ryc. 5. Sp³yw gruzowy w rejonie Cortina d’ Ampezzo

dowacenia Whrm. Obszar, na którym
wystêpuje osuwisko pociêty jest licznymi uskokami oraz nasuniêciami
zwi¹zanymi z fazami tektonicznymi
w kenozoiku. Niektóre z nich s¹
aktywne w okresie czwartorzêdowym (ryc. 4).
Osuwisko Corvara in Val Badia
ma powierzchniê 3,04 km2, z czego
2,25 km2 to powierzchnia obszaru alimentacyjnego, 0,09 km2 — strefa
transportu i 0,70 km2 — strefa akumulacji
jêzora
osuwiskowego.
Wed³ug datowañ radiowêglowych (22
datowania
dla
tego
osuwiska
pochodz¹ce z 6 wierceñ) powsta³o ono
na prze³omie otatniego glacja³u i holocenu. Na osuwisku tym wykonano 4
wiercenia o g³êbokoœci przekraczaj¹cej
40 m, w których zamontowane by³y
inklinometry. Na osuwisku wykonano
szczegó³owe zdjêcie geomorfologiczne w skali 1 : 5000, DTM obszaru górRyc. 4. Ogólny widok na osuwisko w Corwarze ukazuj¹cy okalaj¹ce szczyty, niszê osuwi- nej czêœci doliny Val Badia, mapy
podatnoœci na osuwanie, u¿ytkowania
skow¹, obszar transportu i akumulacji osadów
125
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terenu oraz charakterystykê gleboznawcz¹ wed³ug obowi¹zuj¹cych standardów. Na zdjêciach lotniczych z lat 1954,
1959, 1970 i 1985 wyró¿niono strefy aktywne i nieaktywne
osuwiska w tych latach. Powierzchnia poœlizgu zosta³a ustalona na oko³o 40–50 m ppt. W przekroju przez osuwisko
mo¿na wyró¿niæ strefy aktywne i nieaktywne. Do najbardziej
aktywnych nale¿y obecnie strefa transportu materia³u w œrodkowej czêœci osuwiska, gdzie mo¿na obserwowaæ przesuniêcia
spowodowane przemieszczeniem koluwiów na odleg³oœæ
ponad 6,0 m oraz zaciskanie doliny potoku Rutorto. Dalszy
rozwój osuwiska w tym kierunku grozi zatamowaniem
odp³ywu potoku, utworzeniem jeziora zaporowego, a w razie
jego przerwania zalaniem doliny i wiosek znajduj¹cych siê
poni¿ej mas¹ materia³u sp³ywu gruzowo-b³otnego.
W strefie akumulacji osuwiska, na obszarze jêzora, jest
zlokalizowana droga pañstwowa ³¹cz¹ca górn¹ czêœæ doliny Val Badia z dolin¹ Cordevole. Jest ona niszczona przez
corocznie zachodz¹ce ruchy w jego obrêbie. Przemieszczenia materia³u osuwiskowego nie s¹ tak du¿e jak w czêœci przyniszowej. Badania prowadzone na osuwisku by³y
dotowane tak z Programów badawczych Unii Europejskiej
jak i z funduszy przeznaczanych na badania z gminy
Corvara in Val Badia, a w chwili obecnej kontynuowane s¹
w ramach projektu „ALARM”.
Kotlina Cortina d’Ampezzo. Kotlina ta jest po³o¿ona
pomiêdzy takimi grupami górskimi Dolomitów jak: Tofane, Lastoni di Frormin, Croda del Lago, Faloria, Cristallo i
Pomagagnon. W budowie pod³o¿a przewa¿aj¹ ska³y od
œrodkowego triasu a¿ po doln¹ jurê. Wœród nich mo¿emy
wyró¿niæ nastêpuj¹ce formacje: San Cassiano i dolomitów
Cassiana (margle, ³upki, ró¿nokolorowe kalkarenity); formacja z Durrenstein (100–250 m, przewa¿nie dolomitów),
formacja z Raibl i dolomitu podstawowego (1100 m przewa¿nie dolomitów) oraz wapienie Dachstein (ok. 400 m
wapieni). Dwie kenozoiczne fazy tektoniczne spowodowa³y przemieszczenia i nasuniêcia poszczególnych fragmentów na siebie oraz pociêcie uskokami. Na stokach
kotliny wystêpuje du¿a liczba osuwisk sprawiaj¹ca, ¿e tylko ma³e fragmenty dna kotliny nie s¹ objête ruchami masowymi. Spoœród 28 formacji osuwiskowych wydzielonych
przez badaczy w³oskich na zboczach kotliny 6 wspó³czeœnie jest aktywnych i zagra¿aj¹cych gospodarce ludzkiej.
Badania szczegó³owe wykonano m.in. na osuwiskach
Alwera i Staulin na zboczach pó³nocnych oraz osuwisku
Lacedel na zboczach zachodnich. Zamontowane w tych
osuwiskach przyrz¹dy badawcze (m.in. inklinometry)
wskazuj¹ na ró¿n¹ szybkoœæ przemieszczania koluwiów od
1 cm/rok w przypadku osuwiska Alvera do ponad 1 m/rok
na osuwisku Lacedel. To ostatnie osuwisko zagra¿a drodze
krajowej nr 48 oraz powoduje jej niszczenie w miejscowoœci Lacedel. Go³ym okiem mo¿na obserwowaæ wielkoœæ
przemieszczenia oraz jego skutki na budowlach rozmieszczonych na jêzorze tego osuwiska.
Drugim powa¿nym zagro¿eniem dla mieszkañców
okolic Cortiny d’Ampezzo s¹ sp³ywy gruzowe zachodz¹ce
na stokach Pomagagnon, Sorapis i Antelao. Badacze
w³oscy z Padwy opracowali systemy zabezpieczeñ nad
drogami w postaci zapór zbudowanych z materia³u gruzowego a biegn¹cych ponad drog¹ i równolegle do niej.
Ostatnie katastrofalne opady deszczu w sierpniu 1996 r.
uruchomi³y masy gruzu o masie 16 mln t w sp³ywie gruzowym ze stoków Pomagagnon i 24 mln t w sp³ywie i lawinie
gruzowo-b³otnej na stokach Antelao. Przejawy aktywnoœci
sp³ywów gruzowych ze stoków doliny rzeki Boite mo¿na
obserwowaæ na ca³ej jej d³ugoœci a¿ po ujœcie do rzeki
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Piave. Najwiêksze zniszczenia spowodowa³ sp³yw gruzowy 27 lipca 1868 r., który zniszczy³ wioskê Borca di Cadore po³o¿on¹ w dnie doliny i spowodowa³ œmieræ 11 osób
(ryc. 5).
Podobnie jak we W³oszech po wielkiej katastrofie osuwiskowej zapory Vajont w 1963 r., po odnowieniu siê szeregu osuwisk na obszarze Polski w latach szeœædziesi¹tych
KERM zleci³ Pañstwowemu Instytutowi Geologicznemu
koordynowanie rejestracji osuwisk na obszarze kraju.
Rejestracja ta zosta³a wykonana w ci¹gu dwóch nastêpnych lat i objê³a osuwiska w rejonach zamieszka³ych i
wzd³u¿ linii komunikacyjnych. Zanotowano wówczas
ponad 12 000 osuwisk z czego 1/4 zagra¿a³a zabudowie
mieszkalnej i infrastrukturze komunikacyjnej (Ba¿yñski &
Kuhn, 1970). W okresie póŸniejszym zagro¿enia
wywo³ywane przez ruchy masowe ziemi wystêpowa³y
sporadycznie szczególnie na obszarze Karpat fliszowych.
Dalsze prace rejestracyjne, m.in. przy wykonywaniu
poszczególnych arkuszy Szczegó³owej mapy geologicznej
Polski w skali 1 : 50 000, doprowadzi³y do rozpoznania
ponad 20 000 osuwisk. Katastrofalne opady lipca 1997 i
2001 r. doprowadzi³y do odnowienia siê tych procesów na
nie notowan¹ dotychczas skalê. Zniszczenia i zagro¿enia
wywo³ywane przez ruchy masowe ziemi powoduj¹ straty
liczone w milionach z³otych rocznie. Dlatego te¿ Rz¹d RP
zaci¹gn¹³ po¿yczkê w wysokoœci 50 mln Euro w Europejskim Banku Inwestycyjnym, z której w nied³ugim czasie
ma dojœæ do realizacji wielkiego projektu Os³ona przeciwosuwiskowa. Œrodki na ten cel s¹ znaczne, dlatego te¿
nale¿y do³o¿yæ wszelkich starañ aby zosta³y one wydane w
racjonalny sposób i zapewni³y efektywne rezultaty prac i
badañ. Dotychczasowe doœwiadczenia z naszego kraju nie
s¹ buduj¹ce, a zabezpieczenia przeciwosuwiskowe, czêsto
wykonywane bez nale¿ytej konsultacji geologicznej, rzadko spe³niaj¹ swe zadania. Dodatkowym efektem prac geologicznych zwi¹zanych z po¿yczk¹ mo¿e byæ pe³na
rejestracja zjawisk zwi¹zanych z ruchami masowymi ziemi
w skali 1 : 10 000 w uk³adzie gminnym, wykonanie map
osuwiskowoœci i map zagro¿eñ zwi¹zanych z osuwiskami,
które mog¹ byæ podstaw¹ studium zagro¿eñ osuwiskowych
wymaganych przy opracowaniu planów zagospodarowania
przestrzennego (tutaj mo¿na zacytowaæ now¹ ustawê O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z marca 2003).
Wa¿nym elementem tych wszystkich prac musi byæ te¿
uœwiadomienie spo³eczeñstwu zamieszkuj¹cemu obszary
górskie zagro¿eñ z którymi mog¹ siê spotkaæ na co dzieñ,
przyzwyczaiæ do „¿ycia z zagro¿eniem” tak jak jest to w
obszarach górskich UE.
Wiedza zdobyta w wyniku wspó³pracy z instytucjami
w³oskimi oka¿e siê z pewnoœci¹ przydatna przy realizacji
tego przedsiêwziêcia.
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