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1. Wstęp
Kraków jako drugie co do wielkości miasto w Polsce rozwijał lub całkowitemu zniszczeniu. Zdarzenie to pokazało duże zasię w okresie historycznym począwszy od stosunkowo małe- grożenie osuwiskowe południowej części miasta, rejonu Nowej
go grodu w średniowieczu, po duże miasto jakim jest obecnie. Huty oraz terenów w rejonie zrębów Bramy Krakowskiej, co było
Wchłonął on kilka osad przedlokacyjnych, z których najważniej- pewnym zaskoczeniem.
szą był Wawel. Książę Bolesław Wstydliwy w 1257 r. wydał akt
Procesy osuwiskowe zależą m.in. od: nachylenia stoków,
lokacyjny i prawa miejskie, na mocy których powstała zabudo- litologii, ułożenia warstw, tektoniki, erozji rzecznej, które
wa o trwałym układzie urbanistycznym. Wokół Krakowa były są określane jako czynniki bierne. Współczesne osuwiska przetakże inne miasta, które zostały do niego przyłączone: Kazimierz ważnie uaktywniają się po długotrwałych opadach, które poi Kleparz (włączone w 1792 r.), Podgórze (1915 r.). Kolejne duże wodują zawodnienie gruntów stanowiące dodatkowe obciąprzyłączenia miały miejsca w latach 1951 i 1973 (Baka i Olszew- żenie wodą i są przyczyną uaktywnienia procesów grawitacyjska-Skubisz, 1988; ryc. 1.1). To ostatnie, największe poszerzenie nych. Na terenie Krakowa znaczny wpływ na rozwój osuwisk
obszaru Miasta Krakowa, zwłaszcza jego południowej części, mają również przekształcenia antropogeniczne. Szczególnie
wiążą się równocześnie ze wzrostem zagrożenia procesami osu- niebezpieczne są nasypy niekontrolowane. Wykonywane
wiskowymi dla mieszkańców. Zagrożenie to warunkowane jest w obrębie koluwium lub tuż przy skarpach głównych, powoprzede wszystkim podłożem geologicznym oraz rzeźbą terenu, dują dodatkowe dociążenie stoku, co w połączeniu z opadami
głownie wysokością względną i nachyleniem stoków.
prowadzi do uaktywnienia się ruchów osuwiskowych.
Powierzchniowe ruchy masowe obejmują różne proceProblematyka osuwisk w Krakowie jest dość złożona, dlatesy i zjawiska, których wspólną cechą jest destrukcja istnieją- go została omówiona w kilku częściach. W pierwszej przedstacej struktury utworów geologicznych i ich przemieszczanie wiono dotychczasową historię rozpoznania osuwisk na terenie
w dół stoku pod wpływem siły ciężkości. Procesy te należą do miasta, metody badań osuwisk oraz sposoby stabilizacji i przenajbardziej rozpowszechnionych zagrożeń geodynamicznych, ciwdziałania ich skutkom z naciskiem na te, które były wykonyniosących często cechy klęsk żywiołowych. Lokalizacja i inten- wane na terenie aglomeracji. Na końcu umieszczono słownisywność zachodzących procesów osuwiskowych zależą od wza- czek najważniejszych pojęć i terminów. Kolejną część stanowi
jemnego oddziaływania warunków środowiska naturalnego prezentacja osuwisk z ich szczegółową charakterystyką, które
oraz czynników inicjujących i wspomagających ich rozprzestrze- wybrano tak, aby pokazać ich różnorodność jak i występowanianie. Efektem ruchów masowych są zmiany w rzeźbie terenu nie w poszczególnych częściach miasta.
oraz zniszczenia zabudowań, dróg, linii przesyłowych i innych
Niniejszy Atlas jest kompleksowym opracowaniem dotyelementów infrastruktury znajdujących się w oddziaływaniu czącym osuwisk na terenie Krakowa i swoistym podsumowatych procesów. Dlatego procesy osuwiskowe stanowią poważne niem ponad 60-letniej historii badań ruchów masowych regiozagrożenie nie tylko dla budownictwa ale również dla szlaków nu. Porusza zagadnienia dotyczące problematyki osuwisk na
komunikacyjnych. Ruchy masowe związane są z nachylonymi obszarach dużych miast. Zgromadzona w nim wiedza została
powierzchniami jakimi są zbocza i stoki garbów, grzbietów oraz przedstawiona w taki sposób aby trafiała do jak najszerszego
zbocza dolin rzecznych.
grona odbiorców. Głównym celem publikacji jest podniesienie
Zarówno ruchy osuwiskowe jak również ich skutki są przed- świadomości osuwiskowej mieszkańców Krakowa, inwestorów
miotem badań specjalistów z różnych dziedzin nauk o Ziemi oraz geologów dokumentujących podłoże, gdyż w ostatnim
oraz inżynierów i geotechników. Rolą geologów jest przede czasie coraz bardziej nasila się zjawisko tzw. amnezji osuwiwszystkim odpowiedzieć na pytanie: gdzie i w jakich utworach skowej. Zapomniano już o wydarzeniach z 2010 r., a niektóre
mogą wystąpić ruchy osuwiskowe i jaki jest ich przestrzenny środowiska nieświadomie lub celowo bagatelizują problem.
zasięg? Natomiast od inżynierów (geotechników) oczekuje się Oczywiście nie chodzi o to żeby w jakikolwiek sposób „strarozwiązań pozwalających projektować i realizować inwestycje szyć” lecz o to aby uświadomić społeczeństwo jak niebezpieczbudowlane i komunikacyjne tak by wyeliminować lub zredu- ne mogą być osuwiska i jaka wiąże się z tym odpowiedzialność.
kować do minimum ewentualne zniszczenia
wynikające z procesów osuwiskowych.
Osuwiska w Polsce występują głównie
na obszarze Karpat. Pod koniec lat 90. ubiegłego wieku oszacowano, że na obszarze
Karpat występuje blisko 95% wszystkich
osuwisk w Polsce (Michalik, 1970). Położenie w szerokiej dolinie Wisły sugerowało,
że Kraków nie należy do obszarów gdzie występują osuwiska. Dlatego w ramach pierwszych dwóch etapów projektu SOPO (System
Osłony Przeciwosuwiskowej) nie przewidziano rejestracji osuwisk dla jego terenu (Grabowski i in., 2008). Katastrofa osuwiskowa
z 2010 r. ukazała, że w Krakowie istnieją poważne
problemy związane z procesami osuwiskowymi
w różnych dzielnicach miasta. Część budynków oraz dróg uległa wówczas uszkodzeniu Ryc. 1.1. Przyrost powierzchni Miasta Krakowa w XX wieku
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2. Dotychczasowy stan rozpoznania ruchów masowych na terenie miasta
Najstarsze informacje dotyczące ruchów masowych na
terenie Krakowa (w odniesieniu do współczesnych granic administracyjnych) pochodzą z drugiej połowy lat 50. XX wieku.
Na terenie Tyńca miało zdarzenie obrywu skalnego, którego
utwory w postaci bloków wapiennych różnej wielkości znajdują się pod ścianami skałki tynieckiej (ryc. 2.1). Ciężar największego bloku wynosił ok. 600 ton, a powierzchnia blokowiska
ok. 0,05 ha. Obryw ten prawdopodobnie był związany z trzęsieniem ziemi, które nawiedziło ten region w 1786 r. (Alexandrowicz, 1956).
Pierwsza usystematyzowana rejestracja osuwisk, uwzględniająca regiony Krakowa została przeprowadzona w latach
1969–1970 (Brzozowska i Brzozowski, 1970). Pracami terenowymi objęto głównie obszary zabudowane i planowane
pod zabudowę oraz tereny znajdujące się wzdłuż głównych
szlaków komunikacyjnych. Rejestr składał się z map w skali
1:25 000 z naniesionymi zasięgami osuwisk i obszarów zagrożonych ruchami masowymi, kart rejestracyjnych (ryc. 2.2)
osuwisk oraz sprawozdania. Wyznaczono wówczas ponad
20 osuwisk, głównie w rejonie Swoszowic, Wróblowic, Rajska
i Soboniowic. Część osuwisk stwierdzonych w trakcie rejestracji została umieszczona w Katalogu Osuwisk dla województwa
krakowskiego (Chowaniec i in., 1975).
Wykonane mapy geologiczne (Gradziński, 1956, 1972, 1974;
Rutkowski, 1989, 1992, 1993) i geomorfologiczne (Tyczyńska,
1968, 1974, 1979; Tyczyńska i Chmielowiec, 1988) nie wykazywały dużej liczby osuwisk. Na arkuszu Kraków SMGP 1:50 000
(Rutkowski, 1992) zaznaczono dwa osuwiska – w północnej
części Tyńca oraz na północny wschód od Witkowic. Na mapie
geomorfologicznej Tyczyńska i Chmielowiec (1988) wyróżnili
kilkanaście osuwisk, głównie w południowej części Krakowa
(w dorzeczu Wilgi i Serafy) oraz 3 osuwiska w północno-wschodniej części, nad doliną Baranówki.
W latach 2005–2007 Państwowy Instytut Geologiczny,
Oddział Karpacki wykonał inwentaryzację wraz z udokumentowaniem terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz terenów, na których ruchy te występują dla obszaru Krakowa.
Opracowanie składało się z map w skali 1:10 000, sporządzonych dla każdej z 18 dzielnic oraz kart osuwisk (Chowaniec
i in., 2005, 2006, 2007). W 2007 r. został wydany Atlas Otoczenia
Kampusu 600-lecia Odnowienia UJ, w którym na mapie rzeźby
terenu zostały zaznaczone schematycznie dwa osuwiska przy
ul. Mirowskiej (Gorczyca i in., 2007).
W wyniku intensywnych opadów deszczu na przełomie
maja i czerwca 2010 r. doszło do uaktywnienia się wielu osuwisk na terenie Krakowa, a część z nich spowodowała znaczne
straty materialne. W związku z tym zlecono przeprowadzenie
ponownych prac geologiczno-kartograficznych i opracowano
mapy dokumentacyjne osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi w skali 1:10 000 (Wójcik, 2011a, 2012). Mapy te
zostały przygotowane zgodnie z obowiązującą Instrukcją opracowania Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi (Grabowski i in., 2008). Opracowanie zawierało również
dwa teksty objaśniające (Wójcik i Krzysiek, 2011, 2012).
Do roku 2018 rejestr był na bieżąco uzupełniany i uszczegóławiany o karty dokumentacyjne osuwisk wraz z opinią
oraz opracowania wielkoskalowe na potrzeby miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego (Wójcik i in.,

2015; Bąk i in., 2016a, b; Małoszowski i in., 2017 a, b, c; Wójcik i in., 2018). Wydarzenia z 2010 r. spowodowały również
wzrost zainteresowania problematyką osuwisk wśród środowisk naukowych. Od tego czasu powstało kilka publikacji
dotyczących zagadnień ruchów masowych na terenie Krakowa. Osuwisko przy ul. Sawiczewskich było badane przez
Brzozowskiego (2006), Kolucha (2008, 2010), Wójcika (2011),
Jaskólskiego i in. (2011) oraz opisane przez Kaczmarczyka
i in. (2011). Jego szczegółową charakterystykę przedstawiono
w pracy Chowańca i Wójcika (2012). Dość często poruszana
była tematyka przemieszczeń w obrębie krakowskich kopców (Gawałkiewicz, 2017). Dotyczy to w szczególności Kopca Kościuszki, którego problemy stabilności były opisywane
znacznie wcześniej (Rokosz, 2001; Howiacki i in., 2015; Wrana
i Pietrzak, 2015; Wójcik i in., 2016). Uwarunkowania ruchów
masowych w obrębie Wzgórza Wawelskiego przedstawił
Kaczmarczyk (2007). Pierwsze podsumowanie dotyczące procesów osuwiskowych na terenie miasta Krakowa opracował
Wójcik (2015).
Ruchy osuwiskowe w 2010 r. i związane z nimi późniejsze
regulacje prawne (Dz.U. 2012 poz. 463) spowodowały wymóg
wykonywania na terenach osuwiskowych dokumentacji geologiczno-inżynierskich w związku z planowaniem nowych inwestycji. Dla południowej części miasta takie dokumentacje wykonali: Jaskólski i in. (2011), Małajowicz i in. (2012), Grzywacz (2013),
Łągiewka i Petrasz (2013), Murzyn (2013), Wroński (2014, 2015),
Bebak i in. (2016), Grzywacz (2016), Różański i in. (2016) Kwiecień,
Ciuruś (2017), Szajowski (2017). Dla osuwisk zlokalizowanych
w zachodniej części miasta dokumentacje geologiczno-inżynierskie wykonali: Jaskólski i in. (2013), Kos i in.
(2013, 2017), Jurczak i in. (2014), Murzyn (2014b); Zając
(2014), Michalczyk i in. (2014, 2015), Garecki in. (2016),
Olesiak i Gałziński (2017), Różanski i Strzelska (2017),
Wąsik i in. (2017), Wroński (2017) Zając i Jóźwik (2017).
Dla kilku osuwisk zlokalizowanych w południowo-zachodniej części miasta, dokumentacje opracowali: Kaczmarczyk (2014), Zajączkowska i Drewniak (2015), Guzik (2015), Jerzemski (2015), Guzik (2015), Guzik i Kozik
(2017a, b), Różański i Łopuszyńska (2017). Natomiast dla
południowo-wschodniej części miasta dokumentacje
geologiczno-inżynierskie dotyczą dwóch osuwisk – przy
ul. Zarzyckiego (Garecki i Krawczyk, 2017) oraz przy
ul. Szymańskiego (Małajowicz, 2017). Dokumentacje geologiczno-inżynierskie dotyczyły również kilku osuwisk
znajdujących się w północnej i północno-zachodniej części Krakowa, które wykonali: Jaskólski (2015), Kwiecień
i Ciuruś (2015), Różański i Łopuszyńska (2016), Zając (2016,
2017), Koszyk i Nowak (2018). Wyniki tych badań pozwoliły na uzyskanie wielu nowych danych związanych
z osuwiskami jak i również z budową podłoża skalnego.
Ostatnią aktualizację rejestru osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi przeprowadzono w 2018 r. (Kamieniarz i in., 2018; Wódka i Kamieniarz, 2018). Ponownie przeprowadzono szczegółowe kartowanie terenowe. W trakcie prac
kameralnych wykorzystano dotychczas wykonane opracowania kartograficzne, dokumentacje geologiczno-inżynierskie,
karty dokumentacyjne osuwisk wraz z opinią, ortofotomapy
z różnych lat oraz wysokorozdzielcze, numeryczne modele
rzeźby terenu.
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Śledząc historię badań osuwisk na terenie Krakowa,
a zwłaszcza zmiany rejestru, można postawić pytanie: ile
jeszcze aktualizacji zostanie wykonanych? Wiąże się to z licznymi problemami społeczno-ekonomicznymi, które towarzyszą takim zmianom. Należy jednak zaznaczyć, że badanie
osuwisk na terenach dużych aglomeracji, takich jak Kraków
jest bardzo trudnym zadaniem. Wynika to przede wszystkim
z dwóch czynników – ograniczonej dostępności terenu oraz
znacznych, wieloetapowych przekształceń antropogenicznych. W wielu miejscach występuje gęsta zabudowa terenu

utrudniająca, a niekiedy nawet uniemożliwiająca obserwacje terenowe. Część osuwisk (zwłaszcza starszych) posiada
granice, które w wyniku działalności rolniczej lub sztucznych
przekształceń geometrii stoku słabo zaznaczają się w terenie,
bądź są całkowicie zatarte. Czynniki te powodują, że niekiedy
jedno osuwisko jest interpretowane na różne sposoby. Ponadto metody pomocnicze badań ruchów masowych są cały
czas rozwijane. Wykorzystując je można spojrzeć na niektóre
osuwiska z szerszej perspektywy oraz określić ich przebieg
w miejscach terenowo niedostępnych.

Ryc. 2.1. Ślady obrywu skalnego na skałce tynieckiej (Alexandrowicz, 1956)
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Ryc. 2.2. Archiwalna karta rejestracyjna osuwiska nr 128 w Soboniowicach (Brzozowska i Brzozowski, 1970)
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3. Uwarunkowania rozwoju osuwisk na obszarze miasta Krakowa
Na rozwój osuwisk wpływa wiele czynników zarówno pasywnych (niezmiennych w czasie) jak i aktywnych.
Do pierwszych można zaliczyć budowę geologiczną (litologia, tektonika, położenie warstw), geometrię stoku (ekspozycja zbocza, kształt, kąt nachylenia), pokrycie terenu oraz
głębokość występowania wód podziemnych. Do czynników
aktywnych zaliczamy m.in. opady atmosferyczne powodujące wzrost wilgotności gruntu, podcinanie zbocza przez erozję
potoku, trzęsienia ziemi oraz działalność człowieka związaną
z obciążaniem stoku przez zabudowę lub nasypy, podcinanie
stoków, wibracje związane np. z ruchem samochodowym czy
eksplozjami oraz zmianą morfologii terenu w wyniku działalności górniczej (osiadania, podcięcia stoków). Zwykle na
uruchomienie osuwiska wpływ ma kilka czynników nakładających się na siebie. Czynniki aktywne nałożone na czynniki
bierne często dają impuls do uruchomienia procesów osuwiskowych (Zabuski i in., 1999).
Obszar Miasta Krakowa jest zróżnicowany pod względem
charakteru, typu, wielkości jak i gęstości osuwisk. Ich występowanie wyraźnie dowiązuje do głównych jednostek geomorfologicznych i geologicznych (ryc. 3.1). Kraków położony jest
u zbiegu 3 dużych regionów, między Karpatami na południu
a Wyżyną Małopolską na północy, które rozdziela od wschodu Kotlina Sandomierska (Tyczyńska, 1968). Pod względem
geologicznym są to: Monoklina Śląsko-Krakowska, zapadlisko przedkarpackie i Karpaty. Teren miasta położony jest na
4 arkuszach Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali
1 : 50 000: Kraków (Kmietowicz-Drathowa, 1966; Rutkowski,
1992; Rutkowski, 1993), Myślenice (Burtan, 1966a; Paul i in.,
1996; Paul i in., 2016), Niepołomice (Jasionowicz, 1966; Gradziński, 1956; Lewandowski i Wójcik, 2009) i w niewielkim fragmencie na arkuszu Wieliczka (Burtan, 1966b; Wójcik, 2017).
Znaczna część miasta leży w obrębie zapadliska przedkarpackiego, wypełnionego ilastymi utworami środkowego
miocenu (ryc. 3.1). Występują one zarówno w północnej części miasta na pograniczu Wyżyny Krakowskiej i Miechowskiej,
jak i na południe od Wisły gdzie występuje obszar wysoczyzn
określany we wschodniej części jako Wysoczyzna Wielicko-Gdowska (Starkel, 1972), położonych między nasunięciem
karpackim a doliną Wisły. Utwory wypełniające zapadlisko
przedkarpackie to głównie iły z wkładkami mułków i piasków
warstw grabowieckich oraz iłowce i mułowce z wkładkami
margli dolomitycznych warstw chodenickich. Stoki zbudowane z tych utworów są podatne na ruchy masowe. Duża
część osuwisk na terenie Krakowa, szczególnie w jego południowej części jest związana z występowaniem tych utworów
w podłożu. Badania przeprowadzone na terenie krakowskich
osuwisk rozwiniętych w iłach wskazują na głęboki przebieg
powierzchni poślizgu, które zwykle mają kształt cylindryczny
(m.in. Jaskólski i in., 2011a; Różański i in., 2017), powodując
przemieszczanie koluwium w formie zsuwu rotacyjnego.
Zachodnia część terenu miasta leży na obszarze Bramy
Krakowskiej, składającej się z wapiennych zrębów (pagóry)
podzielonych wąskimi rowami. Wśród wypiętrzonych pagórów najbardziej zaznacza się Zrąb Lasu Wolskiego, na północ od doliny Wisły. Po południowej stronie doliny wyraźnie
zaznaczają się również zręby Góry Grodzisko, Bogucianki
i Podgórek Tynieckich. Osuwiska w zachodniej części miasta

związane są zwykle ze stromo nachylonymi zboczami wypiętrzonych zrębów wapiennych. Do rejonu o stosunkowo wysokim wskaźniku gęstości osuwisk należy zaliczyć Zrąb Lasu
Wolskiego. Osuwiska w tym obszarze związane są z występowaniem podatnych na osuwanie czwartorzędowych lessów
oraz mioceńskich iłów udokumentowanych na znacznych wysokościach m.in. w północnej części Wzgórza Św. Bronisławy
(Jaskólski i in., 2013). Wskazania pomiarów inklinometrycznych
na osuwisku przy ul. Sawickiego dowodzą,że przemieszczeniom uległy też górne partie wapieni jurajskich.
Wschodnia część miasta leży na terenie Kotliny Sandomierskiej, gdzie znaczne powierzchnie zajmują osady rzeczne
Wisły oraz jej dopływów. Jest to obszar o bardzo małych deniwelacjach i objęty procesami osuwiskowymi w niewielkim
zakresie w strefie skarp erozyjnych wzdłuż doliny Wisły.
Skrajnie południowa część miasta położona jest na utworach fliszu karpackiego, gdzie w południowo-wschodniej części dzielnicy X zaznacza się wyraźny próg morfologiczny. Rozpoczyna on obszar Pogórza Wielickiego. Występują tu osady
należące do jednostki podśląskiej: dolno-kredowe piaskowce
z wkładkami łupków warstw grodziskich, górnokredowe margle węglowieckie oraz piaskowce i zlepieńce warstw istebniańskich, eoceńskie łupki pstre oraz oligoceńskie łupki menilitowe, rogowce i margle. Osady te występują bezpośrednio
na powierzchni terenu lub są pokryte warstwą czwartorzędowych lessów. Naprzemianległe występowanie dobrze przepuszczalnych piaskowców i słabo-przepuszczalnych łupków,
na których gromadzi się woda stwarza dogodne warunki dla
rozwoju osuwisk. Woda pełni rolę „smaru” dla wyżejległych,
przemieszczających się warstw piaskowcowych. Jednym
z przykładów osuwisk karpackich jest osuwisko powyżej składowiska Barycz. Wśród czynników pasywnych powodujących
jego rozwój można wymienić litologię oraz położenie w silnie
stektonizowanej strefie nasunięcia karpackiego.
Wśród czynników pasywnych największy wpływ na rozwój
osuwisk w Krakowie mają litologia, morfologia terenu oraz
tektonika. Do obszarów podatnych na ruchy masowe należy
zaliczyć stoki zbudowane z utworów fliszu karpackiego (południe Krakowa), stoki zbudowane z środkowo-mioceńskich
utworów ilastych oraz stoki na których występują pokrywy
lessowe o dużej miąższości. Ponadto zaznacza się rola tektoniki. Rozwój osuwisk w rejonie Zbydniowic oraz południowej
Baryczy jest związany z przebiegiem nasunięcia karpackiego.
Wśród czynników aktywnych wpływających na rozwój
osuwisk w Krakowie znaczący wpływ mają opady atmosferyczne. Zwiększona infiltracja, nawodnienie i dociążenie
gruntów oraz podniesienie poziomu wód gruntowych negatywnie wpływają na stateczność stoków. To właśnie po długotrwałych opadach w 2010 roku uaktywniło się najwięcej
osuwisk w Krakowie m.in. w Swoszowicach, na Zrębie Lasu
Wolskiego czy w skarpie nowohuckiej. W wyniku podniesienia poziomu wód dochodzi do wzmożonej erozji bocznej potoków, skutkiem czego jest podcinanie stoków i uruchomianie osuwisk. Taka sytuacja miała miejsce m.in. przy ul. Żabiej.
Poza zmiennymi czynnikami naturalnymi, do rozwoju
wielu osuwisk w obszarze miasta pośrednio przyczyniła się
działalność człowieka. Na obniżenie stateczności stoków
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Ryc. 3.1. Szkic geologiczny (na podstawie Rutkowski, 1992; Gradziński, 1956; Paul i in., 2016; Lewandowski i Wójcik, 2009; Kaziuk i Lewandowski, 1980; Jurkiewicz i Woiński, 1979;
Golonka i in., 1979; Burtan i in., 1981; zmienione)
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niekorzystnie wpłynęło składowanie nasypów
w obrębie skarp osuwiskowych lub w obrębie
koluwium – np. osuwiska przy ul. Krzemienieckiej. Obszary osuwisk są często sztucznie
nadsypywane w celu wyrównania powstałych
deformacji, co niestety przyczynia się do dociążenia koluwium, a co za tym idzie uaktywnienia ruchów oraz poszerzenia granic osuwiska. Podobnym zagrożeniem związanym
z dociążaniem kuluwium jest nadmierne zabudowywanie stoków osuwiskowych.
Kolejnym czynnikiem antropogenicznym
mającym wpływ na rozwój osuwisk jest działalność górnicza. Deformacje terenu związane z tego rodzaju działalnością w wielu przypadkach mają duży wpływ na ruchy masowe.
Na terenie Krakowa wydobywano surowce
skalne i mineralne. Były to głównie wapienie, iły, siarka rodzima i sól kamienna. Istotny
wpływ na rozwój osuwisk miało wydobycie
iłów. Na skutek podcinania zboczy zbudowanych z utworów ilastych dochodzi do zaburzenia równowagi stoku. Taką sytuację zarejestrowano w rejonie nieczynnego już wyrobiska
w krakowskich Zesławicach. Duży wpływ na
rozwój osuwisk miało również wydobycie soli
w rejonie Baryczy. Sól uzyskiwano w wyniku
ługowania, metodą otworową bez ochrony
stropu (Mazurek, 2007). Deformacje jakie zachodziły na powierzchni terenu mogły mieć
duży wpływ na rozwój osuwisk w południowo
- wschodniej części miasta , w tym największego z krakowskiego osuwiska w Baryczy o numerze ID 86040. W 1974 roku w obrębie pola
wydobywczego „Pagory” powstało zapadlisko, któremu towarzyszyło wyrzucenie około
35 000 m3 solanki (Gołda, 1997). Na skutek
tej katastrofy uaktywniły się dwa osuwiska
ID 93891, ID 86051.
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4. Metody badań osuwisk
Problematyka badań osuwisk jest szerokim i złożonym zagadnieniem, integrującym ze sobą wiele metod badawczych
z różnych dziedzin nauk o ziemi i inżynierii. W znacznym
uproszczeniu można ją ująć w 4 grupy tematyczne (ryc. 4.1).
Pierwsza z nich dotyczy kwestii podstawowej jaką jest rozpoznanie osuwiska, co wiąże się z wyznaczeniem jego zasięgu
w przestrzeni oraz określeniem charakterystycznych cech i parametrów. Po tym etapie zazwyczaj podejmuje się próbę określenia czasu powstania i historii rozwoju danego osuwiska. Niekiedy wystarczy wywiad z miejscową ludnością lub przegląd
dokumentów archiwalnych (gazet, dokumentacji geologiczno-inżynierskich, opinii geotechnicznych, publikacji naukowych,
archiwalnych zdjęć lotniczych, ksiąg parafialnych), lecz dotyczy to głównie osuwisk zlokalizowanych w obszarach zabudowanych lub takich, które uaktywniły się w ostatnim czasie.
W przypadku form dużych, o złożonej genezie, występujących
na terenach niezagospodarowanych przez człowieka, często jedynym rozwiązaniem jest sięgnięcie po bardziej specjalistyczne metody badawcze (ryc. 4.1). Na osuwiskach, które powodują lub mogą spowodować bezpośrednie zagrożenie zdrowia
i życia ludzi, infrastruktury technicznej lub komunikacyjnej prowadzi się obserwacje dynamiki przemieszczeń w postaci monitoringu powierzchniowego i wgłębnego, który jest najczęściej
uzupełniany pomiarami hydrologicznymi (ryc. 4.1). Określa
się kierunek i tempo przemieszczeń materiału koluwialnego.
Dane zebrane w ramach trzech wyżej przedstawionych grup
są podstawą do ostatniego etapu badań jakim jest modelowanie procesów osuwiskowych i zjawisk pochodnych (ryc. 4.1).
Na podstawie analiz statystycznych czynników osuwiskotwórczych biernych i aktywnych wskazuje się obszary najbardziej
podatne na procesy osuwiskowe. Dysponując mapą podatności osuwiskowej oraz wykorzystując analizę tempa przemieszczeń i częstości występowania osuwisk można wyliczyć
prawdopodobieństwo wystąpienia zjawisk osuwiskowych

na danym obszarze i w danym przedziale czasu (zagrożenie),
a w dalszej kolejności oszacować wielkość strat w przypadku
wystąpienia takiego zjawiska (ryzyko). Bardziej zaawansowane
analizy statystyczne w połączeniu z danymi meteorologicznymi, pozwalają na opracowanie prognozy wystąpienia zdarzeń
osuwiskowych dla wybranego regionu i w określonym czasie.
W niniejszym rozdziale przedstawiono tylko najpopularniejsze
metody dotyczące rozpoznawania i monitorowania osuwisk
z głównym nastawieniem na te, które były wykorzystywane do
badań osuwisk na terenie Krakowa.
Podstawową i najstarszą metodą rozpoznania powierzchniowego osuwisk jest kartowanie terenowe. W trakcie prowadzenia obserwacji identyfikuje się charakterystyczne dla osuwisk elementy rzeźby (nieregularne deformacje powierzchni
terenu, skarpy główne i wtórne, progi akumulacyjne, czoła,
zagłębienia bezodpływowe, rowy rozpadlinowe, szczeliny itp.)
i oddziela od tych, które mają związek z innymi procesami geologicznymi lub są wynikiem działalności człowieka. Podczas
kartowania zbierane są informacje na temat zagospodarowania terenu osuwiska, a na obszarach zaludnionych ocenia się
stan zabudowy, dróg oraz pozostałej infrastruktury pod kątem występowania uszkodzeń i deformacji mogących mieć
związek z ruchem osuwiska. Obserwacje prowadzone podczas kartowania osuwisk dają również bardziej szczegółowe
rozpoznanie geologiczne i hydrogeologiczne danego terenu.
Zdarzają się przypadki, kiedy w skarpach głównych odsłaniają się utwory podłoża, podczas gdy w obrębie całego zbocza
są one przykryte osadami powierzchniowymi. Podobnie jest
z występowaniem podmokłości i roślinności wodnolubnej
w obrębie koluwium, co może świadczyć o płytkim zaleganiu wód gruntowych lub występowaniu w podłożu utworów
nieprzepuszczalnych. Analizując zebrane informacje określa
się stopień aktywności osuwiska, wskazuje możliwą przyczynę jego uruchomienia, a na podkładzie topograficznym

Ryc. 4.1. Metody badań osuwisk
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kreślone są jego granice i rozpoznane formy rzeźby z dokładnością odpowiadającą skali opracowania. Głównymi zaletami tej
metody są równoczesność i aktualność badań. Wynika to z faktu,
że bezpośrednio w terenie, w danym miejscu i czasie dokonuje
się korelacji różnych obserwacji (geomorfologicznych, geologicznych, hydrologicznych), na podstawie których jest wyznaczane osuwisko. Do podstawowych ograniczeń tej metody
należą doświadczenie kartującego, gęstość szaty roślinnej,
dostępność terenu oraz stopień przekształcenia antropogenicznego obszaru. Dwa ostatnie dotyczą głównie obszarów
mocno zabudowanych, takich jak miasto Kraków, gdzie w wielu miejscach nie ma możliwości przeprowadzenia bezpośrednich obserwacji terenowych lub są one znacznie ograniczone.

Z uwagi na wyżej wspomniane ograniczenia, przed rozpoczęciem i po zakończeniu prac terenowych zawsze należy sięgnąć po dostępne metody pomocnicze (ryc. 4.1). Podstawową
z nich jest analiza dostępnych materiałów kartograficznych,
a w szczególności wykorzystywanych podkładów topograficznych (Grabowski i in., 2008). Większe formy o wyraźnych granicach i urozmaiconej rzeźbie, często można zidentyfikować już
na podstawie charakterystycznego układu poziomic (ryc. 4.2).
Oczywiście duże znaczenie przy interpretacji ma tutaj skala,
odwzorowanie i dokładność mapy. Kolejnym ważnym materiałem kartograficznym niezbędnym do analizy obszaru pod
kątem występowania osuwisk jest mapa geologiczna regionu.
Zazwyczaj wykorzystuje się poszczególne arkusze Szczegóło-

Ryc. 4.2. Charakterystyczne układy poziomic mogące świadczyć o występowaniu osuwiska na przykładzie obszaru Krakowa
(na podstawie Ozimkowski i in., 2010):
A – układ „przeciwstawny”, osuwisko przy ul. Szczegów (ID 93896);
B – układ „falujący”, wschodnia część osuwiska przy ul. Szczawnickiej (ID 85733);
C – układ „złożony”, zachodnia część osuwiska przy Składowisku Odpadów Komunalnych Barycz (ID 86040);
D – układ „wymuszający” odchylenie koryta rzecznego, osuwisko na SE od ul. Szczawnickiej (ID 85739)
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wej Mapy Geologicznej Polski (SMGP) w skali 1:50 000. Pomimo
znacznie mniejszej dokładności i szczegółowości tych opracowań w stosunku do skali w jakiej głównie wykonuje się mapy
osuwisk (1:10 000), dostarczają one podstawowych informacji
na temat litologii, układu i rozprzestrzenienia warstw oraz tektoniki danego obszaru. Są to jedne z ważniejszych czynników,
które warunkują rozwój i rozmieszczenie osuwisk. Najwięcej
osuwisk występuje w pobliżu stref zaangażowanych tektonicznie oraz w miejscach gdzie występują skały podatne na osuwanie (utwory fliszowe, iły, lessy i gliny lessopodobne).
W wyniku prac kartograficznych oraz analiz dostępnych
materiałów archiwalnych powstały pierwsze mapy osuwisk
i terenów zagrożonych ruchami masowymi dla obszaru Miasta Krakowa (Brzozowska i Brzozowski, 1970; Chowaniec i in.,
2005, 2006, 2007).
Przy rozpoznawaniu powierzchniowym form osuwiskowych przydatne są również metody fotogrametryczne, umożliwiające zdalne prowadzenie obserwacji. Na podstawie analizy
zdjęć lotniczych (ortofotomap) można wstępnie rozpoznać
niektóre z elementów rzeźby osuwiska o wyraźnych kształtach
(głównie skarpy i progi akumulacyjne; ryc. 4.3) oraz określić zagospodarowanie terenu. Dysponując zdjęciami lotniczymi danego obszaru z różnych lat możliwe jest prześledzenie historii
rozwoju osuwiska. Obecnie jest to metoda ogólnie dostępna.
Istnieje szereg aplikacji oraz przeglądarek internetowych (np.
Google Earth, geoportal.gov.pl), które dysponują bogatym
zasobem ortofotomap. Istnieją także bardziej specjalistyczne metody oparte o fotogrametrię dwuobrazową, gdzie za

pomocą stereogramu, czyli pary zdjęć wykonanych z dwóch
różnych punków, uzyskuje się przestrzenny obraz powierzchni terenu. Można wówczas zidentyfikować formy niewyraźne,
o mniejszych amplitudach wysokości i większych rozmiarach
planarnych, które często towarzyszą dużym i nieaktywnym
osuwiskom. Metoda ta była wykorzystana przy opracowywaniu Map dokumentacyjnych osuwisk i terenów zagrożonych
ruchami masowymi w skali 1:10 000… w latach 2011 – 2012.
Bardziej specjalistyczne wykorzystanie metod fotogrametrycznych pozwala na wygenerowanie modelów wysokościowych
z archiwalnych zdjęć lotniczych, a następnie przeprowadzenie
analizy przemieszczeń w danym okresie (Karwacki, 2016).
Podstawowymi ograniczeniami metod fotogrametrycznych są aktualność danych i słaba użyteczność w obszarach
o gęstej szacie roślinnej. Ponadto wymagają one zastosowania
specjalistycznych narzędzi.
Obecnie najlepszą z metod pomocniczych wykorzystywaną przy identyfikowaniu osuwisk są analizy wysokorozdzielczych numerycznych modeli terenu (NMT), wygenerowanych
na podstawie danych pochodzących z lotniczego skaningu
laserowego (ang. Airborne Laser Scanning, ALS lub zamiennie
Light Detection and Ranging, LiDAR). Metoda ta pozyskuje dane
integrując trzy inne, niezależne techniki pomiarowe: GPS (ang.
Global Positioning System) służący do wyznaczania pozycji, INS
(ang. Inertial Navigation System) służący do określania kierunków orientujących platformę pomiarów w przestrzeni i LRF
(ang. Laser Range Finder) służący do laserowego pomiaru odległości do punktów na powierzchni ziemi (Wojciechowski i in.,

Ryc. 4.3. Skarpa wtórna (czerwone strzałki) widoczna na ortofotomapie – SE część osuwiska przy ul. Gacki
(ID 86028, rok wykonania zdjęcia: 2009)
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2012). Opiera się ona na bardzo szybkim wyznaczeniu za pomocą pomiaru laserowego współrzędnych XYZ ogromnej liczby punktów (tzw. „chmury punktów”), która po odpowiednim
sklasyfikowaniu pozwala na wygenerowanie trójwymiarowego modelu rzeźby terenu. Sama metoda pomiaru ALS polega
na emitowaniu z głowicy skanera umieszczonego pod kadłubem pojazdu latającego wiązek światła laserowego o określonej częstotliwości. Jednocześnie rejestrowany jest czas pomiędzy wysłaniem i powrotem impulsu, kąt pod którym został on
wyemitowany oraz współrzędne położenia skanera w układzie
WGS84 za pomocą systemu GPS. Dane te są w dalszej kolejności przeliczane na odległość pomiędzy głowicą a powierzchnią
ziemi lub obiektu, od którego nastąpiło odbicie wiązki lasera.
Orientację samolotu względem układu zewnętrznego wyzna-

cza system INS, który rejestruje kąty podniesienia, przechyłu
i obrotu samolotu. Współrzędne XYZ uzyskanych punktów
są sumą wektorów środka elipsoidy względem położenia
skanera i wektorów odległości od skanera do punktów na
powierzchni terenu (Borkowski, 2006; ryc. 4.4). Podstawowymi zaletami skaningu jest możliwość uzyskania danych przestrzennych o wysokiej rozdzielczości (0,1–0,3 m) i duża przenikalność wiązki laserowej przez pokrycie leśne (nawet do 70%),
przez co osiąga się znaczne zagęszczenie punktami pomiarowymi, dochodzące do kilkudziesięciu na metr kwadratowy
(Wojciechowski i in., 2012). Używając specjalistycznego oprogramowania do tworzenia i wizualizacji NMT, na obrazie wygenerowanym z danych lidarowych można rozpoznawać zróżnicowane formy osuwiskowe oraz elementy rzeźby (ryc. 4.5).

Ryc. 4.4. Schemat wyznaczenia lokalizacji punktu na powierzchni terenu za pomocą lotniczego skaningu laserowego
(na podstawie Wojciechowski i in., 2012)
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Ryc. 4.5. Osuwisko przy ul. Grawerskiej (ID 86017) na wizualizacji 2D (A) i 3D (B) numerycznego modelu rzeźby terenu z danych
lidarowych projektu ISOK: 1 – skarpa główna; 2 – skarpy wtórne; 3 – czoło
Podstawową wadą rozpoznawania osuwisk metodą analizy
NTM z danych LiDAR jest aktualność danych. W przypadku
osuwisk zlokalizowanych na obszarze Miasta Krakowa okres
pomiędzy pozyskaniem danych, a stanem obecnym przekracza już 6 lat. W tym czasie zasięgi niektórych osuwisk uległy
zmianie. To samo dotyczy stopnia aktywności. Wiele osuwisk
zostało w znacznym stopniu lub w całości przekształcona antropogenicznie (głównie z powodu nadsypywania), a ich rzeźba obecnie ma niewiele wspólnego z obrazem widocznym na
NMT. Ponadto część form, które na numerycznym modelu rzeźby terenu przypominają osuwiskowe, w rzeczywistości mogą
być związane z działalnością człowieka lub uwarunkowaniami
geologicznymi. Dlatego też obserwacje NMT pod kątem występowania osuwisk powinny być prowadzone zawsze z równoczesnym zastosowaniem pozostałych metod pomocniczych
i koniecznie zweryfikowane w terenie.
Na obszarze Krakowa wykonano dotychczas 3 lotnicze
skanowania laserowe. Pierwszy nalot został przeprowadzony
w 2004 r., na zlecenie Biura Planowania Przestrzennego Urzędu
Miasta Krakowa i swym zasięgiem obejmował obszar otoczenia Ronda Grunwaldzkiego i Wawelu. Uzyskano wtedy chmurę
punktów o średniej gęstości wynoszącej 1,5 pkt/m2. Drugi lotniczy skaning laserowy wykonano jesienią 2006 r., również na
zlecenie Urzędu Miasta Krakowa, dla całego obszaru aglomeracji (Jędrychowski, 2007, 2008). Trzeci nalot przeprowadzono
w lipcu 2012 r., w ramach projektu ISOK (Informatyczny System
Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami), w Standardzie II. Zarówno podczas skaningu z 2006 r. jak i 2012 r., uzyskano chmury punktów o gęstości nie mniejszej niż 12 pkt/m2
(Jędrychowski, 2007; Wężyk, 2015).

W aspekcie rozpoznania wgłębnego osuwisk podstawą są
badania geologiczno-inżynierskie oparte o pełnordzeniowe
wiercenia. Z uwagi na litologię osadów, w obrębie których
najczęściej dochodzi do przemieszczeń tj. utworów fliszowych, iłów, lessów i glin, otwory te są w całości lub częściowo
(w przypadku współwystępowania w profilu koluwium osuwiska gruntów niespoistych, np. piasków, żwirów) głębione
przy użyciu aparatów dwu- lub trójrdzeniowych. Wiercenia
tymi systemami pozwalają na dobry uzysk rdzenia (90-95%)
bez naruszenia jego struktury. Jest to bardzo istotne, gdyż
podstawowym zadaniem geologicznym przy analizie rdzenia
z osuwiska jest rozpoznanie wszystkich powierzchni poślizgu,
a tym samym bezpośrednie określenie miąższości koluwium.
Na materiale rdzeniowym makroskopowo wyznacza się wszelkie strefy nieciągłości związane z ruchem osuwiska tj. powierzchnie zlustrowań, rysy ślizgowe (fot. 4.1) i oddziela od tych,
które powstały w wyniku innych mechanizmów geologicznych,
bądź są związane z procesem wiercenia. Warto zaznaczyć,
że strefy nieciągłości związane z tektoniką bądź glacitektoniką,
tworzyły się w innym reżimie temperaturowo-ciśnieniowym
i czasie niż te natury osuwiskowej. Z tego powodu rysy, zadziory
oraz zlustrowania powstałe w wyniku takich procesów są zwykle twardsze (ciężko je zarysować paznokciem), często zmineralizowane, a ich powierzchnie są z reguły nachylone pod większym kątem w porównaniu do płaszczyzn poślizgu osuwiska.
Wyjątek mogą stanowić strome powierzchnie poślizgu stwierdzone w rdzeniach otworów zlokalizowanych blisko skarp
głównych, wtórnych i granic bocznych osuwisk. Rozpoznawanie powierzchni poślizgu w materiale rdzeniowym powinno
być prowadzone równocześnie z analizą teksturalną i strukturalną przewierconych warstw. Ruchom osuwiskowym często
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towarzyszą inne charakterystyczne cechy
takie jak: wymieszanie materiału, zaburzenia naturalnego następstwa warstw,
chaotyczne zmiany biegu i upadu warstw
w obrębie wydzielenia, obecność osadów
bagiennych i torfiastych w profilu koluwium mogąca świadczyć o występowaniu
zagłębień bezodpływowych, występowanie stref o dużym nawodnieniu oraz
podwyższonej plastyczności. Niektóre
z powyższych cech mogą być wynikiem
procesu wiercenia. Na zewnętrznych krawędziach stropu i spągu każdego metra
bieżącego rdzenia często zaznaczają się
drobne zlustrowania i rysy lecz mogą one
być pozostałością po chwytaku rdzenia.
W przypadku zbyt dużego nacisku na
przewód wiertniczy w trakcie głębienia
otworu może dojść do przerwania rdzenia
Fot. 4.1. Powierzchnia zlustrowania z rysami ślizgowymi w iłach mioceńskich –
i sztucznego wymieszania materiału. Cha- osuwisko przy ul. Królowej Jadwigi (ID 76924; fot. M. Wódka)
rakterystycznymi strukturami, które powstają w takich sytuacjach są „talerzowate”
zlustrowania z koncentrycznymi rysami
na powierzchni rdzenia (fot. 4.2). Często
w wyniku procesu wyciągania i zapuszczania rur przewodu wiertniczego dochodzi do osypywania lub odrywania warstw
ze ścian otworu, co powoduje zaburzenia
w następstwie warstw. Ważnym jest aby
wszelkie obserwacje makroskopowe prowadzić na niewyschniętym rdzeniu, dlatego też przed jego ułożeniem w skrzynce
warto go zabezpieczyć folią.
Po etapie badań makroskopowych,
część materiału rdzeniowego trafia do badań laboratoryjnych, gdzie określa się parametry fizyczno-mechaniczne koluwiów
osuwiskowych. Zakres tych analiz jest szeroki, a ich wybór zależy od wykształcenia
litologicznego warstw oraz celu dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (tab. 4.1).
Na podstawie obserwacji makroskopowych oraz wyników badań laboratoryjnych
rdzenia wiertniczego wyznaczane są warstwy geotechniczne w obrębie koluwiów
i sporządza się profile oraz przekroje geologiczno-inżynierskie z naniesionym zasięgiem wgłębnym osuwiska.
Na obszarze Miasta Krakowa, w latach
2011 – 2018 sporządzono 46 dokumentacji
geologiczno-inżynierskich. Większość z nich
była wykonywana pod określenie warunków
zabudowy. Dla czterech osuwisk (przy ul. Sawiczewskich, osiedle Centrum E, Sawickiego
oraz na Kopcu Kościuszki) badania przeprowadzono na potrzeby zabezpieczenia.

Fot. 4.2. Powierzchnia zlustrowania z koncentrycznymi rysami ślizgowymi w iłach
będąca wynikiem procesu wiercenia (fot. M. Wódka)
Tab. 4.1. Zakres podstawowych badań laboratoryjnych do określania parametrów
fizyczno-mechanicznych utworów w obszarach osuwiskowych (Grabowski i in., 2008)
PARAMETR
skład granulometryczny
wilgotność naturalna
gęstość objętościowa i gęstość właściwa szkieletu gruntowego
stan gruntu (granica plastyczności, granica płynności)
zawartość części organicznych
pęcznienie
rozmakanie
współczynnik filtracji
wytrzymałość na ściskanie
wytrzymałość na ścinanie
kąt tarcia wewnętrznego i spójność (kohezja)
+ badanie wykonujemy; – badania nie wykonujemy

Zazwyczaj liczba otworów wiertniczych zaplanowana na
osuwisku jest ograniczona z przyczyn logistycznych (ograniczenia wynikające z rozmiarów urządzenia wiertniczego

SKALISTY

GRUNT
SPOISTY

NIESPOISTY

–
+
+
–
–
+
+
–
+
–
–

+
+
+
+
+
+
+
+
–
+
+

+
+
+
+
+
–
–
+
–
+
+

i ukształtowania terenu, problemy własności gruntowej itp.)
lub finansowych. Ponadto należy podkreślić, że otwory wiertnicze dają rozpoznanie wyłącznie punktowe, które przy tak
złożonych strukturach jakimi są osuwiska może okazać się
niewystarczające. Dlatego do badań wgłębnej struktury osu-
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wisk często wykorzystuje się jako uzupełniające metody geofizyczne. Pozwalają one na ciągłe obrazowanie dwu- lub trójwymiarowe i wyznaczanie w ośrodku skalnym stref o zróżnicowanych lub anomalnych wartościach parametrów fizycznych
oraz stref o wysokich gradientach tych parametrów (Ostrowski
i Pacanowski, 2011). W zależności od wykształcenia litologicznego ośrodka skalnego oraz typu ruchu, stosowane są różne
metody geofizyczne (Jongmans i Garambois, 2007). Przy badaniu osuwisk najczęściej wykorzystuje się metodę tomografii
elektrooporowej w połączeniu z jedną z metod sejsmicznych
(profilowań refrakcyjnych, tomografii refrakcyjnej, wielokanałowej analizy fal powierzchniowych; Ostrowski i in.). Tomografia elektrooporowa (ang. Electrical Resistivity Tomography, ERT)
daje przestrzenny obraz rozkładu oporności ośrodka skalnego
(Loke, 2000, 2012). Otrzymane wartości oporności można korelować z litologią profilu otworu wiertniczego – skały o drobnej
frakcji mają na ogół niższą oporność niż skały gruboziarniste
i lite. Na obniżenie oporności elektrycznej górotworu wpływa również jego zawodnienie. Metody sejsmiczne bazują na
zależności prędkości fal sejsmicznych od parametrów mechanicznych ośrodka skalnego i pozwalają wskazać strefy nieciągłości, które na obszarach osuwiskowych mogą być związane
z powierzchniami poślizgu. Profilowanie refrakcyjne wykorzystuje fale sejsmiczne refrakcyjne – załamane pod określonym
kątem (tzw. kątem granicznym) na kontakcie dwóch ośrodków
skalnych, z których ośrodek leżący niżej charakteryzuje się
większymi prędkościami fal (Milsom, 2003). W przypadku osuwisk, prędkości fal sejsmicznych dla koluwiów są zawsze nawet

kilkukrotnie niższe niż dla podłoża. Metoda tomografii refrakcyjnej (ang. Seismic Refraction Tomography, SRT) w uproszczeniu różni się od profilowań głównie znacznie lepszą dokładnością i rozdzielczością badań, co wynika z zastosowania większej
liczby punktów strzałowych. Jest jednocześnie bardziej czasochłonna i kosztowna. W metodzie wielokanałowej analizy
fal powierzchniowych (ang. Multichannel Analysis of Surface
Waves, MASW) mierzy się zależność prędkości poprzecznych
fal powierzchniowych od ich częstotliwości (Park i in., 2004).
W Krakowie badania ruchów masowych metodami geofizycznymi prowadzono dotychczas jedynie w obrębie Wzgórza Św. Bronisławy – na Kopcu Kościuszki oraz osuwisku przy
ul. Sawickiego (Kos i in., 2013; Jaskólski i in., 2013).
W celu określenia dynamiki i kierunków przemieszczeń na
osuwiskach prowadzi się monitoring powierzchniowy i wgłębny (ryc. 4.1). Pierwszy z nich służy do badania deformacji powierzchni terenu osuwiska. Do pomiarów wykorzystuje się
metody geodezyjne (bezpośrednie), które mierzą przemieszczenia w danych punktach kontrolnych oraz zdalne, pozwalające na śledzenie ruchów na terenie całego osuwiska. Monitoring geodezyjny polega na okresowych pomiarach współrzędnych XYZ punktów osadzonych w przypowierzchniowej
warstwie osuwiska. Punkty te ulegają przemieszczeniu wraz
z ruchem materiału koluwialnego. Dysponując serią pomiarów
można obliczyć wektory przemieszczeń, a następnie określić
charakter i tempo deformacji na powierzchni osuwiska w danym przedziale czasowym (ryc. 4.6). Obecnie do pomiarów

Ryc. 4.6. Zasada działania monitoringu powierzchniowego osuwiska metodą GNSS
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wykorzystuje się najczęściej odbiorniki GNSS (ang. Global Navigation System of Systems), które wykorzystują sygnały satelitów
z różnych systemów nawigacyjnych. Na terenie Polski jest to
głównie GPS i GLONASS (ros. Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema), a od 2016 roku również Galileo. W celu uzyskania wysokiej dokładności pomiaru korzysta się z poprawek
różnicowych ogólnopolskiej sieci stacji referencyjnych systemu ASG–EUPOS (Graszka, 2007; Wajda i in., 2008).
Z punktu widzenia badań ruchów masowych, główną zaletą tej metody jest wysoka dokładność pomiaru (ok. 3 cm).
Do istotnych ograniczeń należy ograniczona liczba punktów
pomiarowych możliwych do obserwacji przez zespół pomiarowy (Chowaniec i Wójcik, 2012).
Na terenie Krakowa dotychczas monitoring geodezyjny był
prowadzony na osuwisku przy ul. Sawickiego (Jaskólski i in.,
2013) oraz na Kopcu Kościuszki, Kopcu Piłsudskiego i Kopcu
Wandy (Kos i in., 2013; Gawałkiewicz i Szafarczyk, 2017).
Do metod zdalnych monitoringu powierzchniowego osuwisk należą skaning laserowy oraz satelitarna interferometria
radarowa. W pierwszym przypadku wykorzystuje się naziemny
skaning laserowy (ang. Terrestrial Laser Scanning, TLS) i wspomniany już wcześniej lotniczy skaning laserowy. W uproszczeniu idea pomiaru TLS jest taka sama jak w przypadku ALS.
Zasadnicza różnica dotyczy położenia skanera. Dysponując
sklasyfikowanymi chmurami punktów z co najmniej dwóch
sesji pomiarowych, można utworzyć numeryczne modele
rzeźby terenu i następnie poddać je różnicy. Wygenerowany
w ten sposób model różnicowy obrazuje wartości wysokości
względnych w danym pikselu (ryc. 4.7). Na jego podstawie
można również obliczyć objętość deformacji.
Względne wartości przemieszczeń na powierzchni osuwiska można mierzyć wykorzystując technikę InSAR (ang. Interferometric Synthetic Aperture Radar), która polega na pomiarze
różnic faz sygnału radarowego serii kolejnych satelitarnych
zobrazowań radarowych tego samego obszaru (ryc. 4.8), rejestrowanych przez radary z syntetyczną aperturą (ang. Synthetic Aperture Radar, SAR), przedstawionej na interferogramie
radarowym (Hanssen, 2001; Wojciechowski i in., 2008). W celu
wyeliminowania ograniczeń klasycznej metody InSAR, związa-

nych z dużą wrażliwością fazy sygnału radarowego na warunki
atmosferyczne oraz wzrost roślinności, stosuje się tzw. rozpraszacze stabilne (ang. Presistent Scatteres, PS), a metoda nosi
nazwę interferometrii rozpraszaczy stabilnych (ang. Presistent
Scatterer Interferometry, PS lub PS-InSAR). Takimi rozpraszaczami mogą być przykładowo wysokie słupy, latarnie, narożniki
i dachy budynków, a w miejscach pozbawionych zabudowy
i infrastruktury wychodnie skał. Obiekty te skutecznie odbijają
sygnał i charakteryzują się bardzo słabą zmienną w czasie fazą
sygnału radarowego, praktycznie niewrażliwą na zmiany geometrii obrazowania i warunki atmosferyczne (Ferretti i in., 2001;
Perski i in., 2006). Metoda ta nadaje się do badania przyrostów
deformacji od kilku do kilkudziesięciu centymetrów w okresie
pomiędzy wykonaniem kolejnych zobrazowań, a dokładność
pomiaru oscyluje w granicach kilku milimetrów na rok (Perski
i Mróz, 2007; Perski i in., 2010). Dotychczas na terenie Miasta
Krakowa nie prowadzono badań osuwisk z wykorzystaniem
satelitarnej interferometrii radarowej.
W celu pomiaru wielkości i dynamiki przemieszczeń wgłębnych osuwiska, w Polsce najczęściej wykonuje się pary otworów
inklinometrycznych i piezometrycznych. Kolumna inklinometryczna składa się z rury PCV o średnicy 70–85 mm, w której
nacięte są (wzdłużnie) 4 rowki prowadzące, rozstawione co 90°
(ryc. 4.9). Rurę umieszcza się w otworze wiertniczym o średnicy
132 mm lub 194 mm, wykonanym z pełnym uzyskiem rdzenia
w celu makroskopowej analizy i rozpoznania wszystkich powierzchni poślizgu. Głębokość otworu musi być tak dobrana aby
dno kolumny inklinometrycznej znajdowało się poniżej najgłębszej powierzchni poślizgu, w podłożu nienaruszonym. W przeciwnym wypadku wyniki pomiarów będą obarczone znacznym
błędem. Kolumnę inklinometryczną orientuje się tak aby jedna
z płaszczyzn rowków prowadzących (oś A0 – A180) pokrywała
się z głównym kierunkiem ruchu osuwiska. Druga płaszczyzna
(oś B0 – B180) jest prostopadła do niej (ryc. 4.9). Ustawioną kolumnę inklinometryczną usztywnia się poprzez wypełnienie zaczynem cementowo-bentonitowym. Przed wykonaniem pierwszego pomiaru otwór musi się ustabilizować. W warunkach polskich
okres ten zazwyczaj wynosi około miesiąca. W górotworach silnie nawodnionych czas ten może się wydłużyć (1,5–2 miesiąca),
co wynika z wolniejszego czasu wiązania zaczynu.

Ryc. 4.7. Rozkład i wielkość deformacji powierzchniowych na osuwisku przy ul. Szarskiego (ID 85913) na podstawie danych
z ALS: A – NMT obszaru osuwiska (model spadków) z jesieni 2006 r.; B – NMT obszaru osuwiska (model spadków) z lipca 2012 r.;
C – model różnicowy naniesiony na model spadków z 2012 r.
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Ryc. 4.8. Pomiar deformacji powierzchni terenu na osuwisku metodą InSAR
Z uwagi na to, że otwór wiertniczy nigdy nie jest idealnie pionowy, po ustabilizowaniu kolumny inklinometrycznej wykonuje się tzw. pomiar zerowy, do którego odnosi się
wyniki z kolejnych sesji pomiarowych (ryc. 4.10). W trakcie
pomiaru sonda inklinometryczna opuszczana jest na dno
otworu i wykonuje pierwszy odczyt jej nachylenia. Następnie jest ona podnoszona o ustalony odcinek pomiarowy (0,5
m lub 1 m), gdzie odbywa się kolejny odczyt, itd. (ryc. 4.10).
Pomiar kończy się w momencie osiągnięcia przez sondę poziomu powierzchni terenu (Zabuski, 2013). Wyniki pomiarów
przedstawia się w formie wykresów krzywych przemieszczeń
(ryc. 4.11) – przyrostów przemieszczeń (ang. incremental
displacements) oraz przemieszczenia skumulowanego (ang.

cumulative displacement). Dokładność pomiaru zależy od głębokości otworu – im głębszy otwór, tym jest ona mniejsza. Przyjmuje się, że średni błąd pomiarowy w otworze o głębokości
30 m p.p.t. wynosi ok. 2 mm.
Równolegle do pomiarów inklinometrycznych, na osuwiskach prowadzi się monitoring hydrologeologiczny i hydrologiczny. Tuż obok kolumny inklinometrycznej wykonuje się
otwór piezometryczny, gdzie mierzona jest zmiana poziomu
zwierciadła wód gruntowych. Dodatkowo, na powierzchni
instaluje się deszczomierz, który wykonuje pomiary wielkości
opadów. Obecnie monitoring ten jest zautomatyzowany i prowadzony w sposób ciągły oraz zsynchronizowany (odczyty co
godzinę). Dane pomiarowe są korelowane z wynikami badań
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Ryc. 4.9. Schemat budowy kolumny inklinometrycznej (na podstawie Zabuski, 2013; zmienione)

Ryc. 4.10. Zasada pomiaru inklinometrycznego na osuwisku (na podstawie Zabuski, 2013; zmienione)
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inklinometrycznych, co pozwala określić progi opadowe, przy
których dochodzi do uaktywnienia się osuwiska oraz określić
relację czasu wystąpienia impulsu opadowego do zmiany wysokości zwierciadła wód gruntowych.
W Krakowie monitoring inklinometryczny wraz z hydrogeologicznym był dotychczas prowadzony wyłącznie na Kopcu
Kościuszki oraz na osuwisku przy ul. Sawickiego (Kos i in., 2013;
Jaskólski i in., 2013). Same pomiary inklinometryczne zostały
wykonane na osuwisku przy Parku Żeromskiego, w skarpie
nowohuckiej (Kos i in., 2014) oraz na osuwisku w nieczynnej
kopalni iłów „Zesławice” (Zając, 2016, 2018).

Na Kopcu Kościuszki od 2012 r. zainstalowany jest automatyczny system pomiarowy firmy SHM System, który umożliwia
obserwację pracy bryły w czasie rzeczywistym (Howiacki i in.,
2015). Składa się on ze strunowych ekstensometrów pionowych
i poziomych (obwodowych i promienistych), termistorów mierzących temperaturę wewnątrz Kopca oraz czujników ciśnienia porowego. W 2014 r. system uzupełniono o stację pogodową, w której
skład wschodzi deszczomierz, wiatromierz, czujnik temperatury
powietrza i wilgotności oraz przyrząd do pomiaru całkowitego
promieniowania słonecznego (pyranometru). Wykonane pomiary są archiwizowane co 15 minut (Howiacki i in., 2015).

Ryc. 4.11. Krzywe przemieszczeń inklinometru I-2 na osuwisku przy Parku Żeromskiego (ID 85932),
w skarpie nowohuckiej (Kos i in., 2014)
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5. Sposoby stabilizacji osuwisk
i przeciwdziałania skutkom ruchów masowych
Istnieje wiele sposobów zabezpieczania i stabilizacji stoków. Decyzję o tym podejmuje się zwykle w przypadku planowania inwestycji takich jak droga, most, budynek czy inny
obiekt budowlany lub w wyniku zagrożeń dla obiektów już
znajdujących się w obrębie osuwiska. W przypadku osuwisk
o dużych rozmiarach, skomplikowanej budowie geologicznej
oraz głębokiej powierzchni poślizgu, zabezpieczenie może
okazać się niemożliwe lub ze względu na wysokie koszty stabilizacji nieopłacalne. W wielu przypadkach łatwiej (i taniej)
jest przenieść istniejące lub projektowane obiekty poza obszar
osuwiska niż stosować zabezpieczenia, których koszt mógłby
wielokrotnie przekraczać wartość tychże obiektów.
Ograniczenie infiltracji wód
Jednym z głównych czynników zmiennych, powodujących
uruchomienie osuwisk jest infiltracja wód. Dlatego istotne jest
zaprojektowanie skutecznego odwodnienia terenu osuwiska.
Jednym z najprostszych sposobów zabezpieczeń stoków osuwiskowych jest zastosowanie odpowiedniej szaty roślinnej. Zalesienie stoku pomaga w uregulowaniu obiegu wody i zmniejszeniu
jej infiltracji w głąb górotworu. Zasadzenie specjalnie dobranych
roślin o mocnym systemie korzeniowym pozytywnie wpływa na
stateczność stoku. Z drugiej strony część nadziemna roślin jest
dodatkowym obciążeniem, dlatego tzw. stabilizacja biotechniczna sprawdza się tylko w przypadku zboczy zagrożonych płytkimi
zsuwami (Zabuski, 2004). Nad wpływem korzeni roślin na wytrzymałość na ścinanie gruntu badania prowadzili m.in. Zydroń i Borusiński (2013) oraz Zydroń (2014). Innymi sposobami mającymi na
celu zmniejszenie negatywnego oddziaływania wód jest zastosowanie studni odwadniających w celu obniżenia zwierciadła wód
gruntowych (Furtak, 2012) lub uszczelnienie powierzchni zbocza
oraz budowa rowów powierzchniowych oraz rur drenarskich,
których celem jest odprowadzanie wód z różnych poziomów głębokościowych poza obszar osuwiska. Przykładem odwodnienia

z wykorzystaniem rur drenarskich i korytek odwadniających na
terenie Krakowa jest skarpa nowohucka (fot. 5.1), na której po długotrwałych opadach w 2010 roku doszło do utworzenia się lub
uaktywnienia wielu osuwisk (zob. rozdział 7). Jednym z podziemnych systemów odwodnieniowych stosowanych na osuwiskach
jest tzw. drenaż francuski, do którego woda jest doprowadzana
przy użyciu rowu wypełnionego dobrze przepuszczalnym kruszywem okrytym szczelną geowłókniną. Duża powierzchnia styku drenu z otaczającym gruntem przyczynia się do zmniejszenia
zamulenia drenu. Taki system został wykorzystany przy zabezpieczeniu osuwiska przy ul. Sawiczewskich.
Zabezpieczenie przed erozją
Zagrożeniem dla stateczności stoków mogą być również
wody płynące. Erozja wgłębna i boczna potoków powoduje
podcinanie zboczy, co może przyczynić się do powstania osuwisk. W celu ograniczenia negatywnego oddziaływania wód
płynących stosuje się regulację rzek przez system jazów i stopni przeciwerozyjnych a także podparcie zbocza osuwiskowego
gabionami, czyli koszami siatkowymi wypełnionymi kruszywem. Taka konstrukcja pozwala na swobodny odpływ wody
z gruntów objętych procesami osuwania. Jednym z przykładów zastosowania gabionów jest podnóże osuwiska przy ulicy
Żabiej w Krakowie (fot. 5.2). Kosze gabionowe zabezpieczają
stok przed podcięciem erozyjnym potoku Drwinka i dodatkowo tworzą przyporę dla osuwiska.
Wzmocnienie zboczy
Stabilizacja osuwisk odbywa się głównie z wykorzystaniem zabezpieczeń wzmacniających zbocza oraz zmieniających ich geometrię. Jednym z często stosowanych sposobów
zabezpieczeń skarp i stoków jest zastosowanie geokomórek
wypełnionych kruszywem kamienistym. System geokomórkowy zastosowany został m.in. na skarpie nowohuckiej czy na

Fot. 5.1. Odwodnienie skarpy nowohuckiej.
Strzałkami wskazano rury drenarskie skierowane do podnóża skarpy oraz do korytka odwodnieniowego
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Fot. 5.2. Kosze gabionowe zabezpieczające stok osuwiskowy w rejonie ulicy Żabiej
krakowskich kopcach (fot. 5.3). Jest to powierzchniowe zabezpieczenie skarp, dlatego zwykle stosowane jest w połączeniu
z innymi metodami zapobiegającymi ruchom masowym.
Przy zabezpieczaniu osuwisk istotne znaczenie ma wykonanie konstrukcji oporowych. Najprostszą z metod jest wykonanie narzutu kamiennego w dolnej części osuwiska. Dociążenie dolnych partii i podnóża stoku powoduje zwiększenie sił
oporu przeciwdziałających osuwaniu. Sposób ten jest stosowany głównie przy płytkich osuwiskach. Podobny efekt można uzyskać w wyniku zastosowania przypory filtracyjnej, która
jednocześnie odprowadza wody z terenu osuwiskowego i dociąża stok po stronie sił utrzymujących.

W przypadku głębszych i rozległych osuwisk konieczne
jest wykonanie konstrukcji z wykorzystaniem materiałów
takich jak gwoździe, mikropale, kotwy czy pale, będące jednym z często wykorzystywanych elementów przy stabilizacji
osuwisk. Pale stosuje się do wzmocnienia gruntów osuwiskowych przez zagłębienie ich poniżej najniżej przebiegającej
powierzchni poślizgu. Konstrukcja może tworzyć palisadę,
która przeciwstawia się ruchom osuwiskowym. Pale wykorzystywane są również do konstrukcji wsporczych przenoszących obciążenia od budowli czy obiektów liniowych takich
jak drogi czy mosty na grunty nienaruszone, będące podłożem osuwiska.

Ryc. 5.1. Stabilizacja zbocza za pomocą kotwi i rusztu
żelbetowego (na podstawie Furtak i in., 2005)

Ryc. 5.2. Stabilizacja górnej części osuwiska przy pomocy
palisady dodatkowo kotwionej skośnie
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Przy zabezpieczaniu osuwisk równie często stosuje się
kotwy gruntowe. Składają się one z głowicy, cięgna oraz buławy. Osadzane zwykle skośnie, w gruncie nośnym, poniżej
powierzchni poślizgu, gdzie przez iniekcję zaczynu cementowego formuje się buławę. Kotwy tworzą element rozciągany
przekazujący obciążenia działające na głowicę przez odcinek
naprężony do buławy (Stryczek i in.,2008). Nośność kotew
najczęściej wynosi między 300 a 700 kN (Jermołowicz, 2014).
Stosowane są samodzielnie, połączone np. rusztem żelbetowym (ryc. 5.1) lub jako element wspomagający połączony
z murem oporowym czy palisadą (ryc. 5.2)
Przeważająca część osuwisk występujących na obszarze miasta Kraków to osuwiska głębokie, sięgające zwykle osadów podczwartorzędowych. Zabezpieczenie ich jest trudne i kosztowne.
Często wymaga zastosowania różnych metod konstrukcyjnych.
Jednym z przykładów osuwisk, które zostało zabezpieczone
z wykorzystaniem konstrukcji oporowych jest osuwisko przy
ul. Sawiczewskich (fot. 5.4). Dwa rzędy pali zwieńczonych oczepem oraz drenaż francuski do dziś skutecznie zabezpieczają odcinek jednej z dróg w krakowskich Swoszowicach.
Skuteczne zabezpieczenie osuwiska ściśle wiąże się z dobrym rozpoznaniem geologicznym. Przede wszystkim istotne
jest prawidłowe wyznaczenie najgłębiej przebiegającej powierzchni poślizgu, czyli miąższości koluwium. Jest to możliwe
tylko przy wykonaniu otworów wiertniczych z wykorzystaniem
podwójnego aparatu rdzeniowego. Stabilizacja osuwiska zawsze powinna sięgać poniżej powierzchni poślizgu. Dobranie

Fot. 5.3. Zabezpieczenie geokratą przed uszkodzeniami erozyjnymi na Kopcu Kraka
odpowiednich sposobów zabezpieczeń jest wynikiem analiz
budowy geologicznej, hydrogeologii oraz wielkości i charakteru osuwiska. Często łączy się różne techniki zabezpieczeń
i odwodnień, aby uzyskać najlepszy efekt. Ze względu na duże
koszty stabilizacji osuwisk, najlepszą metodą przeciwdziałania
skutkom ruchów masowych jest pozostawienie stoków osuwiskowych bez zabudowy oraz unikanie lokalizowania infrastruktury na tych terenach.

Fot. 5.4. Oczep żelbetowy zwieńczający palisadę zastosowaną przy ul. Sawiczewskich
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6. Słowniczek wybranych terminów (na podstawie Grabowski i in., 2008)
Aktywność osuwiska – rozwój przemieszczeń mas skalnych
określony w czasie. Ze względu na występowanie objawów aktywności wyróżnia się osuwiska:
- aktywne ciągle (osuwisko będące w ciągłym ruchu lub którego objawy aktywności występowały w trakcie jego rejestracji
bądź w ciągu ostatnich 5 lat)
- aktywne okresowo (objawy aktywności występowały
w okresie 5-50 lat w nieregularnych odstępach)
- nieaktywne (ustabilizowane; objawy aktywności nie występowały od co najmniej 50 lat)
Czoło osuwiska – najbardziej zewnętrzna część jęzora osuwiskowego, zakończona progiem nad obszarem nie objętym
procesem osuwania
Frakcja granulometryczna – zbiór ziaren podzielony według ich średnicy (d) wyrażonej w milimetrach; wyróżnia się
frakcje: blokową (d>600), głazową (200<d≤600), kamienistą
(75<d≤200), żwirową (2<d≤75), piaskową (0,05<d≤2), pyłową
(0,002<d≤0,05) oraz iłową (d≤0,002)
Gęstość właściwa szkieletu gruntowego (rs) – stosunek masy
szkieletu gruntowego do jego objętości
Glina – luźna skała okruchowa o frakcji różnoziarnistej (iły, pyły,
piaski, żwiry), niewysortowana oraz plastyczna w stanie wilgotnym

- lessy i gliny lessopodobne – materiał pylasty
- materiał antropogeniczny – grunty nasypowe, powstałe z produktów gospodarczej lub przemysłowej działalności człowieka
- materiał zwietrzelinowy – rozluźniony materiał powstały
wskutek wietrzenia skały macierzystej
Młaka – powierzchniowy wypływ wody gruntowej, zatorfiony
lub zabagniony, dający odpływ
Monitoring powierzchniowy – obserwacje mające na celu
określenie przemieszczeń powierzchniowych na terenie osuwiska, wykorzystujące sprzęt pomiarowy
Monitoring wgłębny – obserwacje mające na celu określenie
przemieszczeń wgłębnych osuwiska, wykorzystujące sprzęt
pomiarowy
Obrywanie (obryw) – oderwanie i przemieszczenie utworów
pod wpływem swobodnego spadku; spadające elementy nim
osiągną stadium spoczynku, mogą się odbijać; formą powstałą na skutek obrywania jest obryw (ryc. 6.1). Na terenie Krakowa duże obrywy znane są z Tyńca. Pierwszy z nich wystąpił
na skałach poniżej klasztoru i jest prawdopodobnie związany
z trzęsieniem ziemi w 1786 r. (Alexandrowicz 1956). Inny obryw wystąpił w 2007 roku, w obrębie wapiennej skały Winnica
w Tyńcu (fot. 6.1)

Granica plastyczności (wP) – wilgotność gruntu na granicy
stanu półzwartego i twardoplastycznego; podczas wałeczkowania na dłoni wałeczek gruntu pęka po osiągnięciu średnicy
3 mm lub rozpada się podniesiony za jeden koniec
Granica płynności (wL) – wilgotność gruntu na granicy stanu
miękkoplastycznego i płynnego
Grunt – utwory skalne spoiste lub sypkie, gleba, sztuczny nasyp itp., które znajdują się pod wpływem obciążeń pochodzących od obiektów technicznych lub wykorzystywane są jako
materiał do budowli ziemnych
Jęzor osuwiskowy – dolna część osuwiska z pofałdowaną powierzchnią, bruzdami oraz grzbietami o wygięciu w kierunku
ruchu, utworzona przez akumulację materiału koluwialnego
poniżej obszaru oderwania i nasunięcie się na niezaburzoną
powierzchnię terenu
Kąt tarcia wewnętrznego (Φ) – jeden z parametrów określających wytrzymałość na ścinanie, którego wartość zależy od
rodzaju gruntu, a w szczególności wymiaru i kształtu ziaren,
wysortowania, składu mineralnego itp. Osuwisko może powstać gdy kąt nachylenia powierzchni poślizgu jest równy lub
większy od kąta tarcia wewnętrznego. Ze zmniejszaniem się
wartości kąta tarcia wewnętrznego zmniejsza się minimalne
nachylenie powierzchni poślizgu
Koluwium – utwory przemieszczone przez ruchy grawitacyjne
w dół stoku. Obejmuje ono:
- materiał detrytyczny (okruchowy) – rozdrobnione skały
lub grunty
- materiał pakietowy – pakiety różnych skał lub gruntów
- materiał detrytyczno-blokowy – wymieszany materiał detrytyczny oraz głazy, bloki i pakiety skalne
- bloki (głazy) – bloki i głazy skał zwięzłych
- gliny i/lub iły – materiał pylasto-ilasty
- gliny z rumoszem – materiał pylasto-piaszczysty z okruchami innych skał o różnej średnicy
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Ryc. 6.1. Obryw skalny na skałce tynieckiej

Fot. 6.1. Ślad po obrywie w Tyńcu i bloki skalne
u podnóża ściany
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Ryc. 6.2. Szkic osuwiska z najważniejszymi elementami rzeźby wewnątrzosuwiskowej
Osuwanie – grawitacyjne przemieszczanie osadów geologicznych w dół stoku wzdłuż jednej lub wielu powierzchni na skutek zerwaniu ciągłości z podłożem
Osuwisko – forma rzeźby powstała na skutek ruchu materiału skalnego w dół stoku wzdłuż powierzchni poślizgu. W idealnej formie składa się z niszy osuwiskowej z wyraźną skarpą
osuwiskową, strefy transportu oraz akumulacji w formie jęzora
osuwiskowego z czołem (ryc. 6.2). Na powstanie osuwisk mają
wpływ czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, bierne i aktywne,
takie jak: wzrost wilgotności gruntu, podcięcie stoku, naturalne obciążanie stoku, wibracje, trzęsienia ziemi, elementy budowy geologicznej oraz geometria stoku
Osuwisko asekwentne – powstaje na skutek ścięcia
w jednorodnych i niezaburzonych osadach (iły, gliny, lessy,
piaski; ryc. 6.3)
Osuwisko gruntowe (ziemne) – rozwija się w nieskonsolidowanych skałach, głównie drobnoziarnistych (piasek, pył, ił)
Osuwisko insekwentne – powstaje w wyniku przemieszczenia osadów przy skośnym zorientowaniu kierunku ruchu
w stosunku do powierzchni strukturalnych (ryc. 6.4)
Osuwisko konsekwentne – powstaje na skutek przemieszczenia
utworów
po
powierzchni
strukturalnej, która jest zorientowana w przybliżeniu równolegle do powierzchni stoku np. wzdłuż płaszczyzny rozdzielające skały podłoża od zwietrzeliny. Wyróżnia się:
- osuwiska konsekwentno-zwietrzelinowe – utworzone

wzdłuż powierzchni, która oddziela zwietrzelinę od podłoża
skalnego (ryc. 6.5, 6.6)
- osuwiska konsekwentno-strukturalne – utworzone wzdłuż
powierzchni strukturalnej, ułożonej zgodnie z powierzchnią
uławicenia; dodatkowo kierunek ruchu osuwiska musi być
identyczny jak kierunek upadu warstw podłoża, a różnica azymutów nie większa niż 5-10o, a kąt upadu warstw musi być
mniejszy od nachylenia stoku (ryc. 6.7)
- osuwiska konsekwentno-szczelinowe – utworzone, gdy
powierzchnia poślizgu jest zgodna z przebiegiem szczelin
i spękań
Osuwisko obsekwentne – powstaje na skutek przemieszczenia mas skalnych poprzecznego do biegu warstw; szczególny
przypadek osuwiska insekwentnego o kierunku ruchu osuwiska przeciwnym do kierunku upadu warstw (ryc. 6.8)
Osuwisko rotacyjne – powstaje w wyniku przemieszczenia
osadów w dół stoku po powierzchni cylindrycznej przy jednoczesnym obrocie mas skalnych (ryc. 6.9)
Osuwisko skalne – powstałe w skałach zwięzłych, przy niewielkim udziale zwietrzeliny
Osuwisko skalno-zwietrzelinowe – osuwisko zbudowane
ze skał zwięzłych, z pokrywą zwietrzelinową zbudowaną z podobnej ilości skał i zwietrzeliny
Osuwisko subsekwentne – powstaje przez zsuw mas skalnych wzdłuż czołowych powierzchni ławic, o kierunku zgodnym z ich biegiem (ryc. 6.10)
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Ryc. 6.3. Osuwisko asekwentne

Ryc. 6.4. Osuwisko insekwentne

Ryc. 6.5. Osuwisko konsekwentno-zwietrzelinowe przy konsekwentnym układzie warstw podłoża
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Ryc. 6.6. Osuwisko konsekwentno-zwietrzelinowe przy insekwentnym układzie warstw podłoża

Ryc. 6.7. Osuwisko konsekwentno-strukturalne

Ryc. 6.8. Osuwisko obsekwentne
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Ryc. 6.9. Osuwisko rotacyjne

Ryc. 6.10. Osuwisko subsekwentne
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Ryc. 6.11. Osuwisko translacyjne
Osuwisko translacyjne – powstaje w wyniku przemieszczenia
utworów w dół stoku po nachylonej powierzchni (ryc. 6.11)
Osuwisko złożone – osuwisko, w którym masy skalne przemieszczane są na podłożu o różnej konfiguracji układu warstw,
zwłaszcza w obszarach ze skomplikowaną tektoniką i zmiennym ułożeniu warstw spowodowanych uskokami, strefami nasunięć itp. (ryc. 6.12)
Osuwisko zwietrzelinowe – powstaje w nieskonsolidowanych
osadach, będących produktami wietrzenia skał lub wzdłuż ich
kontaktu z litą skałą
Pęcznienie (PC) – powiększenie objętości gruntu pod wpływem pochłaniania wody, związane z zawartością minerałów
ilastych o charakterze hydrofilnym. Może prowadzić do rozpadu gruntu, powodując jego rozmakanie
Podmokłość – obszarowy, nieskupiony wypływ wody podziemnej, nasycający utwory przypowierzchniowe, w wyniku
czego teren jest zabagniony i zatorfiony
Powierzchnia poślizgu – powierzchnia lub strefa oderwania
wzdłuż której przemieszczają się utwory
Próg akumulacyjny (wewnątrzosuwiskowy) – wypukła forma terenu występująca w obrębie koluwium osuwiska
Rozmakanie – proces spowodowany pęcznieniem gruntu,
który pod wpływem wody rozpada się
Rów osuwiskowy – wydłużone obniżenie na terenie osuwiska,
którego granice wyznaczają asymetryczne skarpy

Ruchy masowe ziemi – zespół ruchów grawitacyjnych, polegających na przemieszczeniu w dół stoku osadów geologicznych w wyniku siły ciężkości
Skarpa – stromy fragment stoku, który powstał poprzez grawitacyjne przemieszczenie materiału , będący odsłonięciem
powierzchni oderwania. Wyróżnia się:
- skarpę główną – rozpoczyna się na granicy górnej i niezaburzonej powierzchni stoku w miejscu odsłonięcia powierzchni
oderwania
- skarpę wtórną – strome powierzchnie znajdujące się w obrębie koluwium
Skład granulometryczny – stan rozdrobnienia mineralnej
części fazy stałej (tu: gruntu), przedstawiony jako procentowy
udział poszczególnych frakcji granulometrycznych
Spływanie, spływ – procesy grawitacyjnego przemieszczania
się w dół stoku utworów geologicznych, w wyniku którego
pierwotna struktura utworów zostaje całkowicie zmieniona –
rozerwana, a następnie upłynniona na skutek nasycenia wodą.
Czynnikami inicjującymi spływy są obfite opady atmosferyczne lub gwałtowne roztopy. W wyniku spływów powstają wydłużone formy zbudowane z niszy spływu, strefy transportu
oraz strefy złożenia
Stan gruntu (spoistego) – określony jest na podstawie parametru stopnia plastyczności (IL), który określa wzór:
wn − w p
I L=
,
wL − w p
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Ryc. 6.12. Osuwisko złożone
gdzie:
IL – stopień plastyczności [-]
wn – wilgotność naturalna [% lub -]
wP – granica plastyczności [% lub -]
wL – granica płynności [% lub -]

gruntu w warunkach naturalnych do masy szkieletu gruntowego próbki
Współczynnik filtracji (k) – zależność między spadkiem hydraulicznym, a prędkością filtracji wody

Stok (zbocze) – nachylona powierzchnia położona między
najwyższym punktem wzniesienia, a jego podnóżem
Spójność (c) – inaczej kohezja; opór gruntu stawiany siłom
zewnętrznym pod wpływem przyciągania się cząstek składowych gruntu. Zależy od liczby kontaktujących się cząstek na
powierzchni ścinania i odległości między nimi oraz średnicy
ziaren, wilgotności oraz genezy i składu mineralnego. Dotyczy
gruntów spoistych – w gruntach sypkich lub ziarnistych bez
cząstek iłowych spójność jest bliska zeru
Teren zagrożony ruchami masowymi – obszar poza osuwiskiem, na którego terenie możliwe są ruchy masowe w przyszłości
Utwór (utwór geologiczny) – wszelkie stałe tworzywo skorupy ziemskiej, które powstało jako produkt procesów geologicznych (skały, osady, zwietrzelina, gleba oraz utwory antropogeniczne np. grunt)
Wilgotność naturalna (wn) – stosunek masy wody w próbce

Wysięk – miejsce, w którym woda podziemna wysącza się na
powierzchnię jako nieskoncentrowany wypływ
Wytrzymałość na ścinanie (τf ) – opór, jaki stawia grunt naprężeniom stycznym w badanym punkcie; po przekroczeniu tego
oporu następuje poślizg jednej powierzchni gruntu w stosunku do pozostałej; zależy od kąta tarcia wewnętrznego, spójności oraz wartości naprężeń normalnych
Wytrzymałość na ściskanie (RC) – wskaźnik wytrzymałościowy skał, badany w aparacie trójosiowego ściskania
Zawartość części organicznych w gruncie (Iom) – jedno z kryterium podziału gruntów organicznych (grunty nazywane są
organicznymi przy zawartości substancji organicznej powyżej
2%; grunty takie zaliczane są do gruntów typowo słabonośnych, gdyż ulegają odkształceniom pod wpływem obciążeń)
Zwietrzelina (pokrywa zwietrzelinowa) – materiał będący
efektem procesów wietrzenia; nie wchodzi w skład koluwium
Źródło – naturalny, samoczynny i skoncentrowany wypływ
wód podziemnych na powierzchnię
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.1.1.
Osuwisko przy ul. Szarskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 85913

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Cyrkówka
49°58’25, 1” N 19°57’09,8” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych, dociążenie nasypami
późny plejstocen – holocen,
od 2010 do 2014 aktywne
aktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

jednostka podśląska
gezy i spongiolity z wkładkami margli
i łupków - warstwy gezowe (kreda dolna-górna); margle – margle pstre węglowieckie (kreda górna)
brak możliwości pomiaru
zaburzenia fałdowe
gliny z rumoszem i nasypy antropogeniczne, pakiety skalne
szacowana: 10 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.2. Przekrój przez osuwisko przy ul. Szarskiego (na podstawie Łągiewka i Petrasz, 2013; zmieniony)
i przemieszczenia materiału antropogenicznego oraz skalnego. Dla osuwiska została opracowana dokumentacja geologiczno-inżynierska, na podstawie której określono miąższość
koluwium na 5.6 m w górnej części osuwiska do 7,5 m w jego
dolnej części (Łągiewka i Petrasz, 2013), (ryc. 7.2). Niewykluczone, że najniższa powierzchnia poślizgu przebiega głębiej,
co sugeruje wykonana dla osuwiska karta dokumentacyjna
(Wójcik, 2014a), w której szacowaną miąższość koluwium określono na około 10 m.
Osuwisko jest formą starą utworzoną być może już w późnym glacjale lub we wczesnym holocenie. Składanie nasypów
na osuwisku miało prawdopodobnie na celu wyrównanie starszych deformacji terenu i wzmocnienie stabilności gruntu.
Efekt był odwrotny. Dociążenie koluwium nasypami miało negatywny wpływ na stabilność stoku.

Lokalizacja
0,87
150
71
268
238
3
36
12
326

Osuwisko na północ od ul. Szarskiego rozpoczyna się półkolistą skarpą główną o wysokości 3 m oraz posiada wyraźne
i strome skarpy boczne. Obejmuje całą długość stoku. W 2014
roku zarówno powyżej jak i poniżej skarpy głównej obserwowano otwarte szczeliny z rozciągania. Osuwisko ma wydłużony kształt (ryc. 7.1). Jego powierzchnia jest nierówna z licznymi zagłębieniami i nabrzmieniami terenu.
W dolnej części osuwiska wyraźnie zaznacza się jęzor, którym osuwisko nasunęło się
na powierzchnię terasy potoku Cyrkówka.
Czoło osiąga wysokość od niespełna 3 m do
4 m (fot. 7.1). Ruchami osuwiskowymi objęte
zostały nasypy antropogeniczne znajdujące
się na terenie osuwiska (fot. 7.2), czwartorzędowe gliny lessopodobne, górnokredowe pstre margle węglowieckie oraz warstwy
gezowe (Paul i in., 2016). Osuwisko jest aktywne od co najmniej 2010 roku. W wyniku
ruchów uszkodzony został budynek w strefie skarpy głównej (fot. 7.3), ogrodzenie oraz
mury oporowe w skarpach bocznych. Jedną
z przyczyn uaktywnienia osuwiska było obciążenie zbocza gruntami nasypowymi oraz
gruzem budowlanym, których miąższość
wynosiła od 1,5 do 3,5 m (Koluch, 2010).
W połączeniu z infiltracją wód opadowych
i roztopowych doprowadziło to do przekroczenia granicy wytrzymałości na ścinanie Ryc. 7.1. Osuwisko przy ul. Szarskiego
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Fot. 7.1. Czoło osuwiska w postaci progu akumulacyjnego nasuniętego na terasę Cyrkówki

Fot. 7.2. Fragment skarpy głównej w obrębie nasypów antropogenicznych (2014 r.)
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Fot. 7.3. Uszkodzony budynek w strefie skarpy głównej przy ul. Szarskiego (2014r.)

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.1.2.
Osuwisko przy ul. Matematyków Krakowskich
Charakterystyka osuwiska

ID 86973

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
49°58’20.9” N 19°56’58.13” E
Infiltracja wód opadowych
maj 2010 roku
aktywne
insekwentne
stok dolny
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

jednostka podśląska
gezy i spongiolity z wkładkami margli
i łupków – warstwy gezowe górne
(alb-cenoman)
brak możliwości obserwacji
zaburzenia fałdowe, strefa nasunięcia
karpackiego
gliny i iły, iły z rumoszem
szacowana: 4 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.3. Osuwisko przy ul. Matematyków Krakowskich
Niewielkie osuwisko gruntowe, obejmujące dolną część
stromego stoku (ryc. 7.3). Osuwisko rozwinęło się w utworach
czwartorzędowych (lessy i mułki pyłowate), w wyniku infiltracji
wód opadowych i silnego nawodnienia gruntów. Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości 1,5 m i kształcie zbliżonym
do łukowatego (fot. 7.4). Czołem nasunęło się na aluwia rzeki
Wilga. W podłożu osuwiska występują warstwy gezowe górne
(alb-cenoman) wykształcone jako gezy i spongiolity z wkładkami margli i łupków (Paul i in., 1992) Powierzchnia terenu po-

Lokalizacja
0,04
20
25
242
235
2
14
19
305

Fot. 7.4. Skarpa główna i górna część osuwiska przy ul. Matematyków Krakowskich po jego uaktywnieniu w 2010 roku
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Fot. 7.5. Obecny widok na środkową część osuwiska

Fot. 7.6. Czoło osuwiska nasuwające się na drogę

Fot. 7.7. Dolna część osuwiska (2010 r.)
niżej skarpy głównej jest nierówna i pofałdowana (fot. 7.5), ponadto w obrębie osuwiska występują niewielkie skarpy wtórne
świadczące o niedawnych przemieszczeniach. W 2010 roku,
w wyniku ruchów masowych zostało uszkodzone ogrodzenie
na jednej z prywatnych działek a jęzor osuwiska nasunął się na
drogę prowadzącą do najbliższych zabudowań (fot. 7.6). Zagrożone były garaże znajdujące się bezpośrednio powyżej skarpy
głównej (fot. 7.4). Garaże zostały rozebrane a koluwia usunięte
z drogi. Osuwisko nie osiągnęło stanu równowagi na co wska-

zują ślady „świeżych” przemieszczeń (fot. 7.7). Niekorzystna
geometria stoku sprzyja dalszym przemieszczeniom, które
mogą nastąpić na skutek długotrwałych opadów deszczu.
Istnieje możliwość zabezpieczenia osuwiska w rejonie skarpy
głównej np. z wykorzystaniem metody gwoździowania, jednak są to metody kosztowne. W przypadku dalszych ruchów,
w dolnej części osuwiska uzasadnione jest prowadzenie doraźnych prac polegających na usunięciu koluwium z zasypywanej drogi

43

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.1.3.
ID 85991
Osuwisko w Zbydniowicach, na północ od ul. Matematyków Krakowskich
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Cyrkówka
49°58’32.76” N 19°57’33.34” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych, uwarunkowania tektoniczne
i litologiczne
brak danych; późny plejstocen – holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

jednostka podśląska
gezy spongiolity z wkładkami margli
i łupków – warstwy gezowe (kreda górna); margle (marle pstre węglowieckie)
zmienny: 120/35, 185/35
strefa nasunięcia
gliny z rumoszem, pakiety skalne
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.8. Widok na skarpę boczną w zachodniej części osuwiska
o łukowatym kształcie o wysokości od 2 m do 6 m. Obszar
w rejonie skarpy głównej, w południowo-zachodniej części
osuwiska jest silnie przekształcony antropogenicznie, poprzez
sztuczne nasypy. Obecność starych skarp rolniczych, drogi
dojazdowej oraz zabudowy utrudnia dokładne prześledzenie
granicy osuwiska w tym rejonie. Zachodnią część osuwiska
ogranicza skarpa boczna o wysokości od 1 m do 3 m (fot. 7.8).
W obrębie osuwiska znajdują się typowe formy wewnątrzosuwiskowe tj. liczne nabrzmienia i zagłębienia terenu oraz skarpy
wtórne (ryc. 7.4; fot. 7.9). W środkowo-zachodniej części osuwiska znajduje się charakterystyczny podłużny garb, powyżej
którego występuje skarpa oraz wyraźne zagłębienie bezodpływowe (ryc. 7.4). Forma garbu wskazuje na przemieszczenie,
odkutego wcześniej pakietu skalnego. Osuwisko kończy się
czołem schodzącym do dna doliny Cyrkówki o wysokości dochodzącej maksymalnie do 4 m, ale z reguły nie przekracza 2 m.
Na rozwój osuwiska wpływ miały
zarówno infiltracja wód opadowych i roztopowych jak i litologia
oraz uwarunkowania tektoniczne, zwłaszcza położenie w strefie
nasunięcia karpackiego. Rozwój
osuwiska mógł rozpocząć się już
w późnym glacjale lub wczesnym
holocenie. Na podstawie analizy
form, zachodnią oraz dolną część
osuwiska uznano za nieaktywną.
Pozostała część jest okresowo aktywna (fot. 7.10). Nie można wykluczyć pojawienia się nowych
przemieszczeń grawitacyjnych
w przyszłości, które mogą mieć
miejsce po długotrwałych lub nawalnych opadach deszczu. Obecnie na terenie osuwiska znajduje
się pojedyncza zabudowa oraz linie przesyłowe, które w przypadku
odnowienia ruchów mogą zostać
uszkodzone lub zniszczone.

Lokalizacja
5,9
209
334
287
243
6
62
12
344

Osuwisko w Zbydniowicach, na północ od ul. Matematyków Krakowskich jest rozległą forma o złożonym przebiegu
górnych granic (skarp osuwiskowych) (ryc. 7.4). W zachodniej
części obejmuje prawie całą długość stoku a w części wschodniej stok dolny i środkowy. Rozpoczyna się zespołem skarp

Ryc. 7.4. Osuwisko w Zbydniowicach
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Fot. 7.9. Skarpa wtórna w środkowej części osuwiska

Fot. 7.10. Wschodnia część osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.1.4.
Osuwisko przy ul. Zbydniowickiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85998
Osuwisko znajduje się w południowej części Krakowa
i przechodzi przez ulice Zbydniowicką i Z. Opiala (ryc. 7.5).
Teren pokrywają w większości nieużytki i zarośla krzewiaste.
Jedynie w górnej części osuwiska znajdują się sady oraz zabudowa mieszkaniowa i gospodarcza. Osuwisko obejmuje niemal cały stok o ekspozycji południowej.
Osuwisko rozpoczyna się skarpą główną o niewielkim nachyleniu i wysokości do 4 m (fot. 7.11) oraz półkolistym kształcie.
Zachodnia część osuwiska jest zdecydowanie łagodniejsza, formy
rzeźby wewnątrzosuwiskowej rysują się w terenie jako delikatne
wybrzuszenia (fot. 7.12), dodatkowo podkreślone przez skarpy
rolnicze. W części wschodniej rzeźba osuwiskowa jest lepiej widoczna, występują tu zagłębienia oraz nabrzmienia terenu wskazujące na okresową aktywność. Na pozostałej części osuwisko zostało określone jako nieaktywne. We wschodniej oraz środkowej
części osuwiska koluwia rozcięte są niewielkimi dolinkami wciosowymi. Osuwisko kończy się słabo zaznaczającym się w terenie
czołem. Zatarcie rzeźby osuwiskowej w jego zachodniej i dolnej
części związane jest ze starą działalnością rolniczą.
Podłoże osuwiska budują kredowe warstwy gezowe górne,
wykształcone jako gezy i spongiolity z wkładkami margli i łupków, przykryte na powierzchni przez lessy zlodowaceń północnopolskich (Paul i in., 2016). Przez osuwisko, w jego górnej części, przebiega droga gminna. W obrębie osuwiska znajdują się
również linie przesyłowe – linie energetyczne, telefoniczne, wodociągi, kanalizacja oraz gazociągi. W części północno-wschodniej do osuwiska przylega teren zagrożony ruchami masowymi
(ID 12801), który został wyznaczony na podstawie charakterystycznego ukształtowania terenu przez dolinki wciosowe.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
19°57’29.546” E 49°58’14.271” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
aktywne okresowo, nieaktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

jednostki podśląska
gezy i spongiolity z wkładkami margli
i łupków - warstwy gezowe górne
(alb-cenoman) – brak odsłonięć; lessy
(zlodowacenia północnopolskie)
lessy – poziome
obszar nasunięcia, zaburzenia fałdowe
detrytyczny, pakietowy, gliny z rumoszem, lessy i gliny lessopodobne
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
5,56
323
219
277
239
4
58
6
170

Fot. 7.11. Rejon skarpy głównej osuwiska

Ryc. 7.5. Osuwisko przy ul. Zbydniowickiej

Fot. 7.12. Rzeźba wewnątrzosuwiskowa
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.1.5.
Osuwisko w Baryczy
Charakterystyka osuwiska

ID 86040
o zróżnicowanym układzie warstw osuwisko można określić
jako złożone (Wójcik, 2017). Charakteryzuje się urozmaiconą
rzeźbą wewnątrzosuwiskową (ryc. 7.7). Rozpoczyna się wysoką
do 9 m skarpą główną o złożonym przebiegu. Poniżej znajduje
się szereg skarp wtórnych o zróżnicowanych parametrach wysokości i nachylenia. Ułożone są one równolegle do kierunku
ruchu osuwiska. Skarpy boczne są wysokie i wyraźne. W obrębie osuwiska występują formy, będące progami akumulacyjnymi (fot. 7.13). W środkowej części osuwiska występuje spłaszczenie, ograniczone stosunkowo stromymi skarpami głównymi. W koluwiach widoczne są pokruszone fragmenty łupków
i piaskowców cienkoławicowych (fot. 7.14). Cały teren osuwiska
charakteryzuje się licznymi wybrzuszeniami i nabrzmieniami.
W środkowo-północnej części znajduje się niewielkie jeziorko
(fot. 7.15). Na terenie osuwiska występują również podmokłości. Teren osuwiska jest porośnięty lasem, którego drzewa
są silnie powyginane i nachylone w różne strony, co potocznie
nazywane jest „pijanym lasem” (fot. 7.16) i świadczy pośrednio
o występowaniu ruchów masowych.
W 2010 r. uaktywniła się górna część osuwiska – pojawiły się
osunięcia w strefie skarpy głównej. Powstały wówczas szkody
w postaci spękanych powierzchni, zniszczonego drzewostanu,
uszkodzonych słupów elektrycznych oraz ogrodzenia. Okryto
wówczas rejon skarpy geowłókniną. Po badaniach terenowych
w 2018 r. osuwisko uznane zostało za aktywne okresowo.
W podłożu znajdują się głównie kredowe warstwy grodziskie
i górne łupki cieszyńskie (Wójcik, 2017). Jest to głębokie osuwisko, którego miąższość koluwium szacowana jest na około 30 m.
Na utworzenie osuwiska miało wpływ wiele czynników
zarówno biernych jak i czynnych. Do tych pierwszych należą uwarunkowanie tektoniczne oraz litologia. Osuwisko rozwinęło się na granicy Karpat i zapadliska przedkarpackiego
w obszarze nasunięcia – strefa szczególnie podatna na powierzchniowe ruchy masowe.
Duży wpływ miały także czynniki zmienne w czasie – głównie
długotrwałe opady powodujące infiltrację wód do silnie stektonizowanego (i szczelinowatego) górotworu, migracja wód
przez mocno przepuszczalne
piaskowce i gromadzenie ich
w słabo przepuszczalnych strefach łupkowych.
Istotny wpływ na rozwój
osuwiska mogły mieć też działania antropogeniczne. Osuwisko
znajduje się w bezpośrednim
sąsiedztwie złoża soli kamiennej Barycz, które było eksploatowane do 1998 roku metodą
otworową. W wyniku wydobycia w rejonie tym doszło do deformacji terenu w postaci osiadań powierzchni, co mogło być
jedną z potencjalnych przyczyn
uruchomienia się osuwiska.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Wieliczka
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
20°00’09,864” E 49°58’42,495” N
sztuczne – górnicze deformacje terenu,
naturalne – infiltracja wód opadowych i
roztopowych; sprzyjający układ warstw
holocen
aktywne okresowo
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

jednostka podśląska
łupki z wkładkami piaskowców cienkoławicowych - warstwy grodziskie i górne
łupki cieszyńskie (walanżyn-hoteryw)
brak możliwości obserwacji
obszar nasunięcia
pakietowy, detrytyczny, detrytyczno-blokowy, gliny z rumoszem
szacowana: 30 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
51,7
733
1033
358
273
9
87
6
332

Duże osuwisko rozwinięte w Baryczy, na stoku znajdującym
się powyżej składowiska odpadów komunalnych (ryc. 7.6). Jest
to największe osuwisko zarejestrowane na obszarze miasta Kraków. Ze względu na przemieszczenie mas skalnych na podłożu

Ryc. 7.6. Osuwisko w Baryczy
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Fot. 7.13. Skarpy wtórne i progi akumulacyjne

Ryc. 7.7. Trójwymiarowy model terenu osuwiska w Baryczy na podstawie danych z projektu ISOK
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Fot. 7.14. Pokruszone fragmenty łupków i piaskowców
w koluwiach

Fot. 7.15. Niewielki zbiornik wód powierzchniowych, znajdujący się na powierzchni koluwium

Fot. 7.16. „Pijany las’’
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.1
Osuwisko w Kosocicach przy ul. Szczawnickiej
Charakterystyka osuwiska

Drugie co do wielkości osuwisko na terenie miasta Krakowa, zlokalizowane w Kosocicach przy ul. Szczawnickiej.
Pod względem administracyjnym większość jego obszaru znajduje się w dzielnicy Swoszowice, oprócz części północnej, która
przynależy do Podgórza Duchackiego. Swym zasięgiem obejmuje niemal całą długość północno-zachodnich zboczy garbu
Kosocic. Na obszarze osuwiska dominuje las. W rejonie południowo-zachodnim znajdują się pola uprawne. Przez skrajnie
północną część przebiega linia wysokiego napięcia. Zabudowa
mieszkalno-gospodarcza znajduje się powyżej skarpy głównej.
Na obszarze osuwiska występują liczne ścieżki spacerowe.
Osuwisko rozpoczyna się wyraźnymi skarpami głównymi
o nieregularnym przebiegu oraz zmiennej wysokości i nachyleniu (ryc. 7.8; fot. 7.17). Rzeźba powierzchni koluwium w strefie
okresowo aktywnej jest urozmaicona. Występują liczne skarpy
wtórne, progi akumulacyjne, zagłębienia bezodpływowe (lokalnie podmokłe), nabrzmienia terenu oraz rowy rozpadlinowe
(fot. 7.18, 7.19). Powierzchnia osuwiska w części południowo-zachodniej jest porozcinana niewielkimi ciekami okresowymi,
które spływają do doliny przebiegającej wzdłuż zachodniej
granicy osuwiska (ryc. 7.8). W rejonie północnym rzeźba osuwiska jest znacznie gorzej zachowana. Jest to w głównej mierze
związane z działalnością rolniczą prowadzoną na tym obszarze
co najmniej do drugiej połowy lat 90 XX wieku. Dolna granica
osuwiska charakteryzuje się występowaniem czoła o zmiennej
wysokości (maksymalnie 4,5 m) i różnym stopniu zachowania.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice, Podgórze Duchackie
Myślenice
Rów Skawiński
Wilga
19°58’26,54” E 49°59’48,55” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
złożone
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy; żwiry piaszczyste; iły, iłowce, margle dolomityczne – warstwy chodenickie;
mułowce, piaski, piaskowce – warstwy
grabowieckie
strefa przyuskokowa, zaburzenia fałdowe
lessy i gliny lessopodobne, detrytyczny,
gliny i/lub iły, gliny z rumoszem
szacowana: 30 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

ID 85733

Lokalizacja
23,03
456
654
310
241
9
74
7
330

Ryc. 7.8. Szkic osuwiska przy ul. Szczawnickiej
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W części północno-wschodniej czoło w górę stoku stopniowo
zanika (ryc. 7.8). Powyżej rzędnej 250 m n.p.m. granica osuwiska jest praktycznie niewidoczna, aż do podstawy progu akumulacyjnego (wysokość 255 m n.p.m.).
Uwzględniając wielkość osuwiska można przypuszczać,
że jest ono głębokie (szacunkowa miąższość 30 m). W podłożu
przewiduje się występowanie głównie iłowców i mułowców
z wkładkami margli dolomitycznych (warstwy chodenickie) lecz górna część może obejmować również osady ilaste
z wkładkami mułków i piasków warstw grabowieckich (Paul
i in., 2016). Utwory miocenu w górnej i środkowej części osu-

wiska są przykryte lessami, a w południowej żwirami, piaskami
oraz glinami ze zlodowaceń południowopolskich.
Nieregularny przebieg skarpy głównej i występowanie
poniżej licznych skarp wtórnych może świadczyć o tendencji
do zajmowania przez osuwisko coraz to wyższych części zbocza. Potencjalnych uaktywnień należy się spodziewać przede
wszystkim w górnej części osuwiska. Przemieszczenia mogą
nastąpić wskutek czynników naturalnych (infiltracja wód opadowych i roztopowych), niekontrolowanego nadsypywania
rejonu skarpy głównej lub niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej w obrębie stoku.

Fot. 7.17. Widok na skarpę główną (część południowo-zachodnia) osuwiska przy ul. Szczawnickiej

Fot. 7.18. Rzeźba powierzchni osuwiska okresowo aktywnego

Fot. 7.19. Skarpa wtórna osuwiska (strefa okresowo aktywna)
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7.2.2.
Osuwisko w Kosocicach przy ul. Szczegów
Charakterystyka osuwiska

Największe spośród trzech osuwisk rozwiniętych w obrębie południowej części doliny lewobrzeżnego dopływu potoku Malinówka, poniżej ul. Szczegów w Kosocicach. Na terenie
osuwiska występują głównie sady (stare i nowe), zadrzewienia,
zarośla krzewiaste oraz łąki i nieużytkowane pola. Z uwagi na
wypływ wód na zboczu i występowanie lokalnych wysięków,
głównie w dolnych partiach zbocza można spotkać roślinność
wodnolubną.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice, Wieliczka
Pogórze Wielickie
Malinówka
20°00’00,38” E 49°59’37,88” N
wypływ wód na zboczu, infiltracja wód
opadowych i roztopowych
holocen
okresowo aktywne
złożone
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Osuwisko posiada kształt wydłużony (ryc. 7.9). Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną, której wysokość sięga 4 m
(fot. 7.20). Skarpa ta na odcinku centralnym jest częściowo nadsypana (co sztucznie zwiększa jej wysokość do ok 6 m), a osuwisko sięga prawdopodobnie nieco wyżej stoku (Bąk i in., 2016).
Poniżej skarpy występują liczne nabrzmienia i zagłębienia powierzchni terenu (fot. 7.21, 7.22). W rzeźbie tego osuwiska wyraźnie zaznacza się strefa odkucia i strefa jęzora osuwiskowego.
Cechą tego osuwiska jest również zmienny kierunek ruchu
mas koluwialnych. Na odcinku od skarpy głównej do rzędnej
258 m n.p.m. średni azymut ruchu wynosi 27°, z kolei dla pozostałej części osuwiska średni azymut kierunku przemieszczeń
można określić na 345°. Osuwisko kończy się w dnie doliny wyraźnym czołem o wysokości około 1 m. Początkowo uznano je
za nieaktywne (Bąk i in., 2016) lecz podczas terenowych prac
weryfikacyjnych w 2018 roku, na podstawie stopnia zachowania i charakteru rzeźby powierzchni koluwium stwierdzono, że
jest osuwiskiem okresowo aktywnym.

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
gliny mułkowate; iły, mułowce, piaskowce – warstwy chodenickie i grabowieckie, nierozdzielone
zaburzenia fałdowe
detrytyczny, pakietowy, gliny i/lub iły
szacowana: 8 m
0–2 m p.p.t.

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

ID 93897

Lokalizacja
0,33
97
51
272
253
4
29
11
18

Fot. 7.20. Widok na skarpę główną osuwiska
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Ryc. 7.9. Osuwisko w Kosocicach przy ul. Szczegów
W podłożu osuwiska występują iły, mułowce i piaskowce
warstw chodenickich i grabowieckich (Paul i in., 2016; Wójcik,
2017). Utwory te na przedmiotowym obszarze są zaangażowane tektonicznie i stanowią brzeżną część tzw. fałdów wielickich
(jednostka zgłobicka). Osady miocenu są przykryte lessami
i glinami lessopodobnymi. Potencjalne przyczyny uruchomienia się osuwiska, oprócz infiltracji wód opadowych i roztopowych, należy wiązać z wypływem wód na zboczu. Na archiwalnych arkuszach map topograficznych w skali 1:10 000 (układ
współrzędnych 1965, godło: 173.112; układ współrzędnych
1992, godło: M-34-76-B-b-2), poniżej miejsca występowania
skarpy głównej osuwiska było znaczone źródło. Dodatkowo,
na mapie w układzie współrzędnych 1965, wzdłuż wschodniej
granicy osuwiska był znaczony ciek. Obecnie nie stwierdzono
objawów występowania wód powierzchniowych i wgłębnych
na obszarze osuwiska. Może to mieć związek z aktywnością
osuwiska i migracją wód wzdłuż stref przemieszczeń.
Uaktywnienia osuwiska można spodziewać się po okresach
długotrwałych lub intensywnych opadów deszczu oraz wiosennych roztopów. Z uwagi na położenie osuwiska w środkowej i dolnej części zbocza oraz występowanie w obrębie skarpy
głównej gruntów nasypowych, istnieje prawdopodobieństwo
propagacji skarpy głównej w górę stoku. Na obecnym etapie
rozpoznania problematyczny jest teren na wschód w kierunku
osuwiska ID 93898. Po 2009 roku górna część tego obszaru została przekształcona antropogenicznie na potrzeby zabudowy.
Poniżej, na powierzchni terenu zaznaczają się słabo widoczne
deformacje lecz na chwilę obecną nie ma pewności czy są one
związane z ruchami osuwiskowymi, gdyż ewentualna skarpa
główna mogła zostać zatarta w wyniku zabiegów korekcji zbocza pod zabudowę. Z tego powodu obszar między osuwiskami
ID 93897 i ID 93898 uznano jako teren zagrożony ruchami masowymi (ID 12784).

Fot. 7.21. Rzeźba w górnej części osuwiska

Fot. 7.22. Rzeźba w dolnej części osuwiska
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7.2.3.
Osuwisko przy ulicy Nałkowskiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85688
Osuwisko położone jest na południowo-zachodnich
obrzeżach Krakowa, poniżej ulicy Nałkowskiej (ryc. 7.10).
Rozwinęło się w leju źródłowym, a przemieszczone zostały
lessy oraz utwory warstw skawińskich. Należy ono do osuwisk
insekwentnych. W koluwiach oprócz glin oraz iłów występują
także gliny z rumoszem, lessy oraz gliny lessopodobne.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Dębniki
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Rzepnik
49°58’29,5” N 19°52’33,1” E
infiltracja wód opadowych oraz roztopowych
holocen
aktywne, nieaktywne
insekwentne
lej źródłowy
wypukło-wklęsły

Ze względu na silne zmiany antropogeniczne, które zaszły
w górnej części osuwiska, nie można jednoznacznie wyznaczyć
przebiegu skarpy głównej. Liczne wyrównania terenu, a także
nasypy antropogeniczne sprawiły, że wschodnia granica

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
Iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – warstwy skawińskie; lessy
brak możliwości obserwacji
zaburzenia fałdowe
lessy, gliny lessopodobne, gliny, iły i gliny
z rumoszem
szacowana: 7 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,54
113
61
289
268
0,5
21
10
273

Ryc. 7.10. Szkic osuwiska przy ul. Nałkowskiej

Fot. 7.23. Skarpa wtórna osuwiska przy ul. Nałkowskiej
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osuwiska nie jest obecnie widoczna i została zaznaczona jako
przypuszczalna. Ta część osuwiska została zaklasyfikowana
jako nieaktywna.

form wewnątrzosuwiskowych oraz granic, zachodni fragment
osuwiska został zaklasyfikowany jako aktywny ciągle. Na terenie
opisywanego osuwiska nie były dotychczas prowadzone
badania geologiczno-inżynierskie oraz nie wykonano wierceń,
ale szacuje się, że miąższość koluwiów wynosi około 7 metrów.

W centralnej części osuwiska wyznaczono skarpę wtórną,
której wysokość osiąga miejscami 5 metrów (fot. 7.23).
Poniżej skarpy wtórej widoczne są liczne elementy rzeźby
wewnątrzosuwiskowej, takie jak progi akumulacyjne, małe
skarpy wtórne, obniżenia oraz spłaszczenia terenu, a także
nierówności (fot. 7.24). Czoło jęzora osuwiskowego jest
dobrze widoczne (fot. 7.25), osiąga wysokość 1 metra, a w jego
obrębie znajdują się podmokłości. Na podstawie wyraźnych

Na obszarze osuwiska znajdują się lasy, zarośla krzewiaste,
łąki oraz nieużytki. W przypadku ponownego uaktywnienia się
górnej części osuwiska i rozwinięcia się skarpy głównej w górę
stoku może dojść do zagrożenia dla zabudowań znajdujących
się powyżej skarpy oraz linii przesyłowych znajdujących się na
terenie osuwiska.

Fot. 7.24. Ślady aktywności osuwiska

Fot. 7.25. Czoło jęzora osuwiskowego
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7.2.4.
Osuwisko przy ul. Sawiczewskich
Charakterystyka osuwiska

ID 86001
Osuwisko w Swoszowicach przy ul. Sawiczewskich położone
jest na stoku o ekspozycji północnej i rozciągłości wschód-zachód (ryc. 7.11). Zostało ono rozpoznane już podczas pierwszej
rejestracji osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi
(Brzozowska i Brzozowski, 1970) i było przedmiotem licznych
badań oraz publikacji (Brzozowski, 2006; Koluch, 2008, 2010;
Wójcik, 2011b; Jaskólski i in., 2011a; Kaczmarczyk i in., 2011; Chowaniec i Wójcik, 2012; Wójcik, 2015). Osuwisko charakteryzuje
się nieregularnym kształtem. W części południowej (tuż poniżej
drogi) występuje wydłużona strefa o wymiarach ok. 120x75 m.
Pierwotnie obszar ten był starym, nieckowatym wyrobiskiem poeksploatacyjnym (prawdopodobnie siarki lub gliny)
o średnim nachyleniu rzędu 12°. W środkowej części tego obniżenia, przy wysokich stanach wód gruntowych pojawiało się
okresowe źródło (Koluch, 2008; Jaskólski i in., 2011a). Wody
opadowe oraz gruntowe spływały na teren niżej położonego
osuwiska. W latach 2003–2005 składowano tam różnego rodzaju nasypy, z czego największą objętość stanowiły grunty
pochodzące z budowy obwodnicy autostrady. Skutkowało to
dodatkowym dociążeniem stoku, co w połączeniu zmianami
warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych doprowadziło do obniżenia parametrów wytrzymałościowych gruntów i przemieszczeń górnych części stoku, których kulminacja
miała miejsce po intensywnych opadach deszczu na przełomie maja i czerwca 2010 r. (Brzozowski, 2006; Koluch, 2008,
2010; Wójcik, 2011b; ryc. 7.12). Uaktywniona wówczas strefa
rozpoczynała się wyraźną skarpą główną o wysokości ok. 2 m,
która zerwała chodnik oraz jeden pas jezdni ul. Sawiczewskich (fot. 7.26). Poniżej można było zaobserwować wszystkie możliwe formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej – skarpy
wtórne, progi akumulacyjne, pęknięcia, szczeliny, zagłębienia
wewnątrzosuwiskowe
ze stawem, a w części dolnej również powykrzywiane
i przewrócone drzewa („pijany las”) oraz progi z nasunięcia (fot. 7.27, 7.28, 7.29,
7.30). Uszkodzeniu uległy
również linie i słupy elektryczne, studzienka telekomunikacyjna, siec wodociągowa oraz gazociąg, który
następnie został wyłączony
z eksploatacji. Z uwagi na
duże prawdopodobieństwo
wystąpienia dalszych ruchów
oraz potencjalne zagrożenie dla istniejącej zabudowy
i infrastruktury, zdecydowano się zabezpieczyć górną
część osuwiska. W tym celu,
na zlecenie Zarządu Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie opracowano dokumentację geologiczno-inżynierską (Jaskólski i in.
2011) oraz projekt architektoniczno-budowlany (Kapera
i in., 2013).

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Rów Skawiński
Wilga
19°57’27,80” E 49°59’21,60” N
naturalna – infiltracja wód opadowych,
występowanie w podłożu skalnych serii
ilastych; sztuczna – obciążenie nasypem
brak danych; aktywne w latach 2006,
2008 i 2010
okresowo aktywne; nieaktywne
insekwentne; asekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
iły z wkładkami mułków i piasków – warstwy grabowieckie; iłowce i mułowce
z wkładkami margli dolomitycznych –
warstwy chodenickie
brak możliwości obserwacji
obszar nasunięcia; zaburzenia fałdowe
nasypy antropogeniczne; lessy i gliny lessopodobne; gliny i iły; gliny z rumoszem
mierzona: 12,4 m
sączenia do głębokości 5,4 m p.p.t.

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
9,29
405
365
311
268
4,5
48
6
358

Ryc. 7.11. Szkic osuwiska przy ul. Sawiczewskich
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Ryc. 7.12. Rozwój górnej części osuwiska przy ul. Sawiczewskich w latach 2009–2015 na archiwalnych zdjęciach lotniczych

Ryc. 7.13. Przekrój przez osuwisko przy ul. Sawiczewskich (na podstawie Jaskólski i in., 2011a; Kapera i in., 2013)
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Osuwisko zostało określone jako zsuw ze ścięcia (Wójcik,
2011b). W jego górnej części koluwium stanowią nasypy niekontrolowane o miąższości 3,8–6,8 m (ryc. 7.13). Są to głównie
mieszaniny glin piaszczystych i pylastych, piasków gliniastych
oraz iłów z okruchami piaskowców. W spągu tych osadów rozpoznano płaszczyznę poślizgu o kącie nachylenia zawierającym się w przedziale 5–20°. Poniżej gruntów antropogenicznych występują iły pylaste oraz iły z przewarstwieniami iłołupka, które zostały odkute od niżej ległych warstw grabowieckich
i przemieszczone w dół zbocza. W utworach tych powierzchnie
poślizgu stwierdzono na głębokościach 9,0–12,4 m p.p.t. Podczas wykonywania robót geologicznych koluwia charakteryzowały się wysokim stopniem nawodnienia. Sączenia odnotowano w przedziałach 0,5–5,4 m p.p.t. (Jaskólski i in., 2011a).
Na pozostałym obszarze osuwiska dotychczas nie wykonywano wierceń geologiczno-inżynierskich, dlatego obecnie nie
można dokładnie określić jego maksymalnej miąższości oraz
litologii materiału koluwialnego i budowy geologicznej podłoża w pozostałych strefach. Prawdopodobnie osuwisko lokalnie
może sięgać głębiej (15 m p.p.t.), a w dolnych częściach przemieszczeniami zostały objęte również warstwy chodenickie
(Paul i in., 1996, 2016).
W ramach zabezpieczenia górnej części osuwiska, wzdłuż
drogi na odcinku o długości 70,2 m wykonano konstrukcję
oporową w postaci palisady żelbetowej zwieńczonej oczepem
w kształcie litery „L” (ryc. 7.12, 7.13). Zastosowano pale wiercone
o długości 18 m i średnicy 0,8 m, ułożone w dwóch rzędach
w rozstawie co 1,5 m. Pomiędzy drogą a oczepem zastosowano zasyp żwirowy, w którego dolnej części (wzdłuż palisady) umieszczono drenaż kamienny w otulinie z geowłókniny.
Wody z obszarów powyżej konstrukcji oporowej zostały skierowane do istniejącej pod drogą kanalizacji deszczowej (Kapera
i in., 2013). W celu osuszenia górnej części osuwiska i poprawy

jego stateczności, poniżej palisady wykonano odwodnienie
powierzchniowe w postaci drenażu francuskiego liniowego
i obwodowego. Wody z drenów są zbierane do studni drenarskiej o średnicy 1200 mm, a następnie szczelnym systemem kanalizacyjnym odprowadzane do rowu znajdującego się poniżej
osuwiska. Aby uniemożliwić stagnację wody na powierzchni
koluwium w górnej części przeprowadzono również niwelację
terenu (Kapera i in., 2013; ryc. 7.12; fot. 7.31).
Obecnie na osuwisku nie obserwuje się aktywnych przemieszczeń, stąd też zostało ono w większości zakwalifikowane
jako okresowo aktywne (Kamieniarz i in., 2018). Z uwagi na
wykonane prace zabezpieczające, elementy rzeźby utworzone
w 2010 r. zachowały się jedynie w lesie (ryc. 7.11). Ponowne
prace kartograficzne, w połączeniu ze szczegółową analizą
archiwalnych zdjęć lotniczych i wysokorozdzielczych, numerycznych modeli rzeźby terenu dostarczyły istotnych informacji na temat przebiegu granic osuwiska, zwłaszcza w części wschodniej. W stosunku do stanu badań z lat 2006–2011
zmieniono jego zasięg, poszerzając i łącząc z osuwiskiem
wcześniej rejestrowanym pod numerem 20/10 (Wójcik, 2011a).
W południowo-wschodniej części, powyżej granicy lasu znajduje się wypłaszczenie o powierzchni ok. 0,8 ha, na którym zlokalizowana jest zabudowa mieszkalno-gospodarcza (ryc. 7.11).
Swym kształtem wyraźnie różni się od morfologii pozostałej,
niezaburzonej części zbocza. Wypłaszczenie od południa ogranicza skarpa, która jest wyraźnie widoczna na południowy
zachód od kortu tenisowego. Kontynuuje się aż do rzędnej
306 m n.p.m., gdzie zmienia swój bieg w kierunku południowym. Dodatkowo, powyżej budynku mieszkalnego zaznacza
się niewyraźna skarpa wtórna (ryc. 7.11). Dlatego też, obszar
ten uznano za starą, nieaktywną część dużego osuwiska (Kamieniarz i in., 2018).

Fot. 7.26. Skarpa główna osuwiska z zerwanym fragmentem drogi ul. Sawiczewskich (Wójcik, 2011b)
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Fot. 7.27. Skarpy wtórne w górnej części osuwiska (Wójcik, 2011b)
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Fot. 7.28. Zagłębienie wewnątrzosuwiskowe ze stawem w górnej części osuwiska (Wójcik, 2011b)

Fot. 7.29. „Pijany las” w dolnej części osuwiska (Wójcik, 2011b)
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Fot. 7.30. Próg z nasuwania w dolnej części osuwiska (Wójcik, 2011b)

Fot. 7.31. Górna część osuwiska przy ul. Sawiczewskich po niwelacji terenu (2018 r.)
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.5.
Osuwisko na wschód od ul. Golkowickiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85811

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
49°59’00,56” N 19°58’16,99” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych, wypływ wód na zboczu
holocen, aktywne od 2010 roku
aktywne, okresowo aktywne
złożone
lej źródłowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
Iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce - warstwy chodenickie (miocen środkowy)
brak możliwości obserwacji
zaburzenia fałdowe związane z bliskością
nasunięcia karpackiego
lessy, iły, gliny z rumoszem
szacowana: 9–12 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.32. Wewnątrzosuwiskowy próg akumulacyjny
osuwiska występują zarośla krzewiaste, łąki, nieużytki, budynek mieszkalny i gospodarczy. Procesom osuwiskowym
zostały poddane czwartorzędowe gliny i mułki lessopodobne
oraz środkowomioceńskie iłowce i mułowce warstw chodenickich. Utwory te stwierdzono w okolicy pobliskiego szańca (Paul i in., 2016). Osuwisko rozpoczyna się skarpami, które
w znacznym stopniu zostały przekształcone przez działalność antropogeniczną, związaną z rolnictwem oraz
zabudową. Niewykluczone, że pierwotna granica osuwiska
w wyniku tych zmian została zatarta i osuwisko sięgało wyżej stoku do granicy gdzie nad skarpą główną wyznaczono
teren zagrożony ruchami masowymi. W wyniku ruchów
osuwiskowych w górnej części osuwiska zostało uszkodzone ogrodzenie. Poniżej skarpy głównej, mimo intensywnego rolniczego użytkowania
terenu w przeszłości, występują dobrze zachowane formy wewnątrzosuwiskowe.
Należą do nich wyraźne progi akumulacyjne (fot. 7.32),
bezodpływowe zagłębienia
oraz mocno zdeformowana powierzchnia terenu
(fot. 7.33, 7.34). Wyraźnie zaznaczają się skarpy boczne
(ryc. 7.14). Czoło osuwiska
rozcięte jest przez niewielki okresowy ciek wodny
i jest słabo widoczne. Analiza rzeźby wewnątrzosuwiskowej wskazuje na okresową aktywność osuwiska.
Północno-zachodnia część
osuwiska jest aktywna
o czym świadczą przemieszczenia stwierdzone w rejonie skarpy głównej.

Lokalizacja
3,1
235
179
299
267
3,5
38
7
156

Osuwisko na wschód od ul. Golkowickiej. Rozwinęło się
w obszarze leja źródłowego (ryc. 7.14) i ma charakter skalno-zwietrzelinowy. Zasięg osuwiska ma przebieg złożony
co związane jest z rozwojem leja źródłowego. Na terenie

Ryc. 7.14. Osuwisko na E od ul. Golkowickiej
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Fot. 7.33. Nierówna powierzchnia terenu w środkowej części osuwiska

Fot. 7.34. Widok na dolną część osuwiska
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7.2.6.
Osuwisko między ul. Orszańską i Szczawnicką
Charakterystyka osuwiska

Osuwisko znajduje się w południowej części Krakowa,
poniżej ulicy Orszańskiej. Jest to rozległa forma z dobrze
rozwiniętą i bogatą rzeźbą wewnątrzosuwiskową. Rozpoczyna
się wyraźną i stromą skarpą główną, która miejscami osiąga
wysokość ok. 12,0 m (ryc. 7.15; fot. 7.35). Poniżej skarpy
występują wyraźne progi akumulacyjne, zagłębienia oraz
nabrzmnienia terenu (fot. 7.36, 7.37). W północnej części
osuwiska, w rejonie skarpy głównej występują wysięki
(ryc. 7.15) a poniżej, w koluwium podmokłości. Rozmiar
osuwiska oraz wielkość form wewnątrzosuwiskowych
wskazuje na głęboki przebieg powierzchni poślizgu, który
może znajdować się poniżej 20 m p.p.t.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Rów Skawiński
Wilga
49° 59’50,.384” N 19° 58’59,895” E
Infiltracja wód opadowych i roztopowych, wypływ wód na stoku
holocen
okresowo aktywne, aktywne
złożone
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Osuwisko rozwinęło się w iłowcach i mułowcach
z marglami dolomitycznymi oraz piaskach i piaskowcach
warstw chodenickich. Ruchami zostały objęte również
czwartorzędowe gliny mułkowate (Paul i in., 2016). Budowa
osuwiska wskazuje na założenia tektoniczne. Jego rozwój
może być związany z uskokiem o przebiegu N-S we
wschodniej części osuwiska .

zapadlisko przedkarpackie
iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce - warstwy chodenickie (miocen środkowy
i górny); gliny mułkowate (pyłowate)
(czwartorzęd)
zaburzone
zaburzenia fałdowe związane ze strefą
nasunięcia
gliny, iły, gliny lessopodone
szacowana: 24 m

Wymiary i morfologia

ID 85741

Osuwisko wykazuje aktywność w północno-środkowej,
zalesionej części. Jedynie tam stwierdzono świeże
ślady przemieszczeń. W pozostałym obszarze uznano
go za okresowo aktywne. Przyczyna jego uruchomienia
związana jest z budową geologiczną podłoża oraz płytkim
występowaniem wód podziemnych. Na obszarze osuwiska
znajduję się budynki mieszkalne i gospodarczy, droga
dojazdowa oraz linie przesyłowe

Lokalizacja
4,56
182,0
372,0
296,0
261,0
12,0
43,0
11
310

Ryc. 7.15. Szkic osuwiska między ul. Orszańską a Szczawnicką
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Fot. 7.35. Skarpa główna, południowa część osuwiska między ul. Orszańską a Szczawnicką

Fot. 7.36. Powierzchnia osuwiska w jego północnej części
między ul. Orszańską a Szczawnicką

Fot. 7.37. Powierzchnia osuwiska w jego zachodniej części
między ul. Orszańską a Szczawnicką
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7.2.7.
Osuwisko przy ul. Kuryłowicza
Charakterystyka osuwiska

ID 85808
Osuwisko rozwinęło się w południowej części Krakowa,
na północnych stokach grzbietu Rajsko. Swoim zasięgiem
obejmuje prawostronny fragment leja źródłowego cieku, będącego lewobrzeżnym dopływem potoku Malinówka. Osuwisko rozpoczyna się skarpą główną o złożonym przebiegu
i zmiennej wysokości od 1,5 m w części wschodniej do 3 m
w części zachodniej (ryc. 7.16; fot. 7.38, 7.39). Poniżej występuje kilka skarp wtórnych o przebiegu od prostolinijnego do
łukowatego i wysokości do ok. 3,0 m. Na obszarze koluwium
występują wyraźne formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej.
Powierzchnia terenu jest nierówna, występują liczne szczeliny,
rozpadliny oraz nabrzmienia. Dolna granica przebiega wzdłuż
dna doliny. W jej środkowym odcinku zaznacza się wyraźne
czoło o wysokości dochodzącej do 2 m. zaobserwowano również staw osuwiskowy. Poniżej osuwiska, na zachód od ul. Bełzy znajduje się użytek ekologiczny „Staw w Rajsku” (ryc. 7.16).
W podłożu osuwiska występują środkowomioceńskie iłowce
i mułowce z marglami dolomitycznymi warstw chodenickich
(Paul i in., 2016). Utwory te są przykryte lessami ze zlodowaceń północnopolskich.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
19°58’ 29,626’’ E 49° 59’ 13,978’’ N
infiltracja wód opadowych, obciążenie
nasypem
holocen, 05. 2010 – aktywne
aktywne, okresowo aktywne
złożony
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy; iłowce i mułowce z marglami
dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce –
warstwy chodenickie
strefa nasunięcia, zaburzenia fałdowe
gliny i iły; gliny z rumoszem; antropogeniczny (nasypy)
szacowana: 10 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,93
150
450
318
285
3
31
9
8

Środkowa część osuwiska jest aktywna ze względu
na występowanie świeżych deformacji powierzchni terenu (fot. 7.40). Na pozostałym obszarze osuwisko uznano za
okresowo aktywne. Dokładny wiek osuwiska nie jest znany
ale uważa się, że jest to stare, holoceńskie osuwisko. Pierwotne formy osuwiskowe zostały częściowo zatarte w związku

Ryc. 7.16. Szkic osuwiska przy ul. Kuryłowicza
66

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK

Fot. 7.38. Widok na skarpę główną w zachodniej części osuwiska

Fot. 7.39. Widok na skarpę główną osuwiska – część środkowa
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z występowaniem licznych nasypów. W 2010 r. miało miejsce uaktywnienie się centralnej i zachodniej części osuwiska,
w wyniku czego został całkowicie zniszczony jeden z budynków mieszkalnych, który następnie w całości rozebrano
(fot. 7.41). Uszkodzeniu uległy również: ogrodzenie, słupy
elektryczne i telefoniczne oraz droga gminna (Wójcik, 2010a;

fot. 7.42). Jedną z przyczyn uaktywnienia się osuwiska
było dociążenie zbocza nasypami w jego północnej części.
Nasypy te zbudowane są w przeważającej części z materiału
pochodzącego z wykopów budowlanych. Obszar osuwiska
porośnięty jest zaroślami krzewistymi, występują tam również łąki i pastwiska, grunty orne.

Fot. 7.41. Uszkodzenia budynku mieszkalnego (Wójcik, 2010)

Fot. 7.40. Widok na aktywną część osuwiska

Fot. 7.42. Przechylony słup telefoniczny w dolnej części osuwiska (Wójcik, 2010)
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7.2.8.
Osuwisko na południe od ul. Gościnnej
Charakterystyka osuwiska

ID 85857

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania

Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Rów Skawiński
Wilga
19°56’31,711’’E 49°58’29,994’’N
infiltracja wód opadowych, budowa
geologiczna (występowanie skał ilastych,
warstwowanych pisakami), erozja boczna Wilgi
holocen
aktywne, okresowo aktywne, nieaktywne
złożony
stok dolny
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iły szare, mułowce i piaskowce - warstwy
chodenickie i grabowieckie (miocen
środkowy i górny); gliny, mułowce, gliny
mułkowate (czwartorzęd)
zaburzenia fałdowe związane ze strefą
nasunięcia
gliny, piaski, iły, pakiety
szacowana: 6–8 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.17. Szkic osuwiska przy ul. Gościnnej
kowej, do ok. 4,0 m w północno-zachodniej części (ryc. 7.17).
Poniżej skarpy głównej w zachodniej oraz środkowej części
osuwiska występują świeże formy takie jak obniżenia, zagłębienia terenu, pęknięcia oraz szczeliny (fot. 7.43), co świadczy o ciągłej aktywności osuwiska. Koluwia osuwiska w tej
części są również silnie podmokłe (ryc. 7.17). Część wschodnia osuwiska jest morfologicznie znacznie mniej zróżnicowana. Jest to spowodowane występowaniem nasypów, które
w znacznym stopniu zatarły pierwotną rzeźbę osuwiska. Czoło osuwiska schodzi do koryta Wilgi i zaznacza się
w morfologii terenu jako ok. 1,2 m próg (ryc. 7.17).

Lokalizacja
0,72
65
144
240
225
4
18
13
215

Podłoże osuwiska stanowią utwory warstw chodenickich
i grabowieckich. Są to mioceńskie iły, mułowce i piaskowce
(Paul i in., 2016). Materiałem, który uległ przemieszczeniu
w wyniku ruchów masowych są utwory ilaste oraz czwartorzędowe gliny oraz piaski.
Przyczynę
uruchomienia
się osuwiska należy wiązać
przede wszystkim z litologią
podłoża, podcięciami erozyjnymi zbocza oraz znacznym zawodnieniem terenu.
Do dalszego ruchu osuwiska może dojść szczególnie
po intensywnych opadach
deszczu oraz podczas wiosennych roztopów.

Osuwisko rozwinęło się w południowej części Krakowa
na południe od ul. Gościnnej. Rozpoczyna się skarpą główną
o złożonym przebiegu i zmiennej wysokości, od kilkudziesięciu cm południowo-wschodniej części, ok. 2,0 m w środ-

Fot. 7.43. Widok na powierzchnię osuwiska przy ul. Gościnnej, w jego środkowej części
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Obszar, na którym zlokalizowane jest osuwisko
porośnięty jest przez zarośla krzewiaste, występują
tam również łąki i nieużytki.
Ze względu na uwarunkowania morfologiczne oraz
budowę geologiczną obszar
wokół górnej i bocznych
granic osuwiska uznano za
zagrożony wystąpieniem ruchów masowych (ryc. 7.17).

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.9.
Osuwisko na południe od ul. Kuryłowicza
Charakterystyka osuwiska

Osuwisko zlokalizowane jest w południowej części Krakowa, na południe od ul. Kuryłowicza. Jest to rozległe osuwisko,
rozwinięte w leju źródłowym potoku będącego prawostronnym dopływem Wilgi. Na jego obszarze dominują łąki, grunty orne oraz sady. W dolnej części znajduje się las. Osuwisko
rozpoczyna się niską skarpą główną o złożonym przebiegu
(ryc. 7.18; fot. 7.44). W zachodniej, nieaktywnej części skarpa
słabiej zaznacza się w rzeźbie, co związane jest z ich przekształceniem przez działalność rolniczą. Osuwisko na przeważającym
obszarze jest okresowo aktywne. Występują liczne progi akumu-

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

ID 85809

Podgórze
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
19°58’27,925’’E 49°59’04,279’’N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, obciążenie nasypem
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
insekwentne
lej źródłowy
wypukło-wklęsłyy

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy; iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi – warstwy chodenickie
zaburzenia fałdowe; obszar nasunięcia
lessy i gliny lessopodobne; gliny, iły; gliny
z rumoszem; antropogeniczny (nasypy)
szacowana: 12 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
7,88
392
249
313
268
3,5
48
7
180

Ryc. 7.18. Szkic osuwiska na południe od ul. Kurłowicza

Fot. 7.44. Skarpa główna osuwiska w części północno-wschodniej
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lacyjne, obniżenia i zagłębienia terenu (fot. 7.45, 7.46). W centralnej części osuwiska zaznacza się ok. 2,5 metrowa skarpa wtórna
o łukowatym kształcie. Czoło osuwiska zostało zerodowane.
Osuwisko rozwinęło się w iłowcach i mułowcach z marglami
dolomitycznymi warstw chodenickich, przykrytych lessami (Paul

i in., 2016). W górnej części osuwiska (poniżej ul. Kuryłowicza)
znajdują się nasypy, które poza naturalną przyczyną powstania
osuwiska (infiltracją wód opadowych oraz roztopowych) mogły
wpłynąć na jego uaktywnienie w przeszłości. Ta część osuwiska
jest szczególnie podatna na wznowienie ruchów.

Fot. 7.45. Powierzchnia osuwiska okresowo aktywnego – część środkowa

Fot. 7.46. Koluwia w dolnej części osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.10.
Osuwisko na wschód od ul. Tuchowskiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85794

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
19°58’31,673’’E 49°59’24,456”N
infiltracja wód opadowych
holocen, maj 2011-ślady aktywności
nieaktywne
asekwentne
cały stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce -warstwy chodenickie (miocen środkowy
i górny); lessy (czwartorzęd)
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły, piaski
szacowana: 10 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
1,21
90
142
324
301
4
24
14
151

Osuwisko rozwinęło się w południowej
przy ul. Nad Fosą, na E od ul. Tuchowskiej.
wyraźną skarpą o maksymalnej wysokości
północnej i prostolinijnym przebiegu (ryc.

Fot. 7.47. Widoczna skarpa główna, północno wschodnia
część osuwiska na wschód od ul. Tuchowskiej
w części zachodniej skarpa osiąga wysokości od 1 do 3 m.
Czoło osuwiska schodzi do koryta potoku, będącego lewostronnym dopływem Malinówki. Zaznacza się ono jako próg
o wysokości ok. 1,0 m (fot. 7.48). Jest to nieaktywne osuwisko.
Poniżej skarpy głównej teren jest nierówny, występują progi
i obniżenia oraz spłaszczenia terenu. Ruchami zostały objęte
lessy, gliny piaszczyste oraz piaski (ryc. 7.20). W 2014 roku na
obszarze osuwiska została
wykonywana dokumentacja
geologiczno -inż yniersk a
(Wroński, 2014), w której
wyznaczono
„płaszczyzny
o najniższym współczynniku
bezpieczeństwa”. Płaszczyzny
te zostały uznane za prawdopodobne powierzchnie
poslizgu (Wójcik, 2014b).
Na tej podstawie określono
głebokość koluwium na 10 m.
Osuwisko jest nieaktywne,
ale nie można wykluczyć
jego uaktywnienia, do czego
może dojść po wystąpieniu
intensywnych
opadów
deszczu i podczas wiosennych roztopów. Spowoduje to upłynnienie gruntu
i obniżenie jego parametrów
wytrzymałościowych.

części Krakowa
Rozpoczyna się
4,0 m w części
7.19; fot. 7.47),

Ryc. 7.19. Szkic osuwiska na E od ul. Tuchowskiej
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Ryc. 7.20. Przekrój przez osuwiska na wschód od ul. Tuchowskiej (na podstawie Wroński, 2014)

Fot. 7.48. Widoczne czoło, południowa część osuwiska wschód od ul. Tuchowskiej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.11.
Osuwisko przy ul. Podgórki
Charakterystyka osuwiska

ID 86003

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Rów Skawiński
Wilga
19°57’53,346’’ E 49°59’29,172’’N
Infiltracja wód opadowych i roztopowych, wypływ wód na zboczu
holocen
aktywne
insekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy (zlodowacenie północnopolskie);
piaski i piaskowce - warstwy bogucickie
(miocen środkowy i górny); iły, iły margliste oraz mułowce, piaski i piaskowce
- warstwy grabowieckie (miocen środkowy i górny)
brak możliwości obserwacji (poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły; gliny z rumoszem; materiał
detrytyczny
szacowana: 20 m

Fot. 7.49. Widok na skarpę główną oraz obszar osuwiska, południowo-zachodnia część osuwiska przy ul. Podgórki

Osuwisko zlokalizowane w południowej części Krakowa,
na
wschód
od ul. Podgórki (ryc. 7.21). Rozwinęło się w dolnej
Wymiary i morfologia
Lokalizacja
i
środkowej
części stoku. Rozpoczyna się skarpą główną o wyPowierzchnia [ha]
2,57
Długość [m]
293
sokości od ok. 1,0 m do 6,0 m (fot. 7.49, 7.50, 7.51). Jest to
Szerokość [m]
138
aktywne osuwisko. Na terenie osuwiska występują progi,
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
312
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
274
nierówności oraz zagłębienia bezodpływowe. Koluwia osuwiWysokość maksymalna skarpy głównej [m]
6
skowe charakteryzują się silnym nawodnieniem, występowaWysokość stoku osuwiskowego [m]
57
Średnie nachylenie [°]
7
niem cieków, podmokłości i wysięków. Poniżej skarpy główAzymut ruchu osuwiska [°]
7
nej zlokalizowana
jest studnia. Czoło
osuwiska zaznacza
się jako próg o wysokości ok. 1,0 m.
Osuwisko rozwinęło
się w: lessach ze zlodowacenia północnopolskiego;
piaskach i piaskowcach
warstw bogucickich
(miocen środkowy
i górny) oraz iłach
i iłach marglistych,
mułowcach,
piaskach i piaskowcach
warstw grabowieckich (miocen środkowy i górny). Teren
osuwiska porośnięty
jest przez las. Przyczynę uaktywnienia
się ruchów masowych można wiązać z infiltracją wód
opadowych
oraz
roztopowych.
Fot. 7.50. Widok na skarpę główną osuwiska przy ul. Podgórki w części południowo-wschodniej
Maksymalna miąższość koluwium
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Ryc. 7.21. Szkic osuwiska przy ul. Podgórki

Fot. 7.51. Widok na skarpę główną w południowo-zachodniej części osuwiska przy ul. Podgórki
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7.2.12.
Osuwisko przy ul. Landaua
Charakterystyka osuwiska

ID 85835
Osuwisko rozwinęło się przy ul. Landaua, ok. 200 m na
południowy wschód od fortu Wróblowice. Na jego obszarze
znajdują się łąki oraz nieużytki. Osuwisko rozpoczyna się
ok. 2,0 m wysokości skarpą. Obszar poniżej skarpy głównej
został wyrównany przez nasypy antropogeniczne i jest nieaktywny. W środkowej części osuwiska zaznacza się wyraźna
i stroma skarpa wtórna o wysokości około 0,5 m (fot. 7.52)
i przebiegu zbliżonym do prostolinijnego (ryc. 7.22). Poniżej
skarpy wtórnej widoczne są zagłębienia, obniżenia i wybrzuszenia terenu (fot. 7.53), co świadczy o okresowej aktywności.
Czoło osuwiska schodzi do potoku bez nazwy będącego prawostronnym dopływem Wilgi. W morfologii terenu zaznacza
się jedynie we wschodniej części jako ok. 0,6 m próg.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Rów Skawiński, Płaskowyż Świątnicki
Wilga
19°57’33,199’’E 49°59’05,942’’N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, podcięcie erozyjne
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
złożone
stok środkowy i dolny
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
warstwy chodenickie i grabowiecki- iły
szare, mułowce i piaskowce (miocen
środkowy i górny); gliny, gliny mułkowate
(czwartorzęd)
brak możliwości obserwacji
zaburzenia fałdowe związane ze strefą
nasunięcia
gliny, piaski, iły, pakiety, nasypy
szacowana: 7 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ruchy masowe objęły utwory antropogeniczne i czwartorzędowe gliny. Przemieszczeniom uległy również stanowiące podłoże utwory warstw chodenickich i grabowieckich
(miocen)– szare iły, mułowce i piaski. Powierzchnia poślizgu
prawdopodobnie znajduje się na głębokości ok. 6-8 m.
Dalsze ruchy osuwiskowe mogą wystąpić po intensywnych opadach deszczu i podczas wiosennych roztopów.
Na skutek tego może dojść do przemieszczeń zarówno
w części dolnej (okresowo aktywnej) jak i górnej (nieaktywnej).
Nasypy występujące w rejonie skarpy głównej mogą niekorzystnie wpływać na parametry wytrzymałościowe zbocza.
Teren powyżej skarpy głównej oraz skarp bocznych ze względu na warunki geologiczne i geomorfologiczne uznano za zagrożony wystąpieniem ruchów masowych (ryc. 7.22).

Lokalizacja
0,61
70
128
292
276
2
17
13
320

Ryc. 7.22. Szkic osuwiska przy ul. Landaua
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Fot. 7.52. Widok na skarpę wtórną osuwiska przy ul. Landaua

Fot. 7.53. Widok na powierzchnię osuwiska z jego dolnej części
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.13.
Osuwisko przy ul. Malinowskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 86034
Osuwisko znajduje się na północny-zachód od ulicy Bronisława Malinowskiego, w rejonie Kosocic. Rozwinęło się na
południowych zboczach doliny potoku bez nazwy (ryc. 7.23).
Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości do 3 m. Poniżej
skarpy teren jest nierówny, występują tu liczne nabrzmienia
i zagłębienia terenu (fot. 7.54) oraz wewnątrzosuwiskowe
progi akumulacyjne. Rzeźba wewnątrzosuwiskowa najlepiej widoczna jest w środkowej – aktywnej części osuwiska.
Tutaj również najlepiej zaznacza się czoło o niespełna 2-metrowej wysokości (fot. 7.55). W pozostałej części czoło jest źle
zachowane i rozmyte przez potok. Kształt osuwiska wskazuje
na jego wieloetapowy rozwój. Środkowa, odmłodzona część
prawdopodobnie jest wynikiem rozwoju osuwiska w górę
stoku. Z tego względu należy je zaliczyć do osuwisk delapsywnych. Jedną z przyczyn uaktywnienia osuwiska była infiltracja wód opadowych, na skutek czego nastąpiło znaczne obniżenie parametrów wytrzymałościowych gruntu oraz
jego uplastycznienie. Przemieszczenie grawitacyjne objęło
przypowierzchniowe grunty oraz głębsze podłoże zbudowane z warstw chodenickich. Są to w dużej mierze podatne na
osuwanie utwory ilaste (Paul i in., 2016). Osuwisko obejmuje
tereny niezabudowane, ale przez jego obszar przebiega linia
energetyczna oraz telefoniczna. W wyniku ruchów masowych jeden z słupów został wyraźnie przechylony (fot. 7.55).
Odchylenie to jest przeciwne do kierunku nachylenia stoku,
co potwierdza związek z aktywnością osuwiska.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
49°59’07,61” N 19°59’00,38” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych, wypływ wód na zboczu
brak danych - holocen
aktywne, okresowo aktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
Iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce (warstwy chodenickie – miocen środkowy)
brak możliwości obserwacji
zaburzenia fałdowe
lessy, iły, gliny z rumoszem
szacowana: 9 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
1,2
117
167
305
284
3
26
10
3

Ryc. 7.23. Osuwisko przy ul. Malinowskiego
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Fot. 7.54. Nierówności w środkowej części osuwiska

Fot. 7.55. Czoło osuwiska oraz przechylony słup linii energetycznej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.14.
Osuwisko między ul. Krzemieniecką i Żelazowskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 86025

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice; Wieliczka
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
49°59’08,71” N 19°59’53,63” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych, eksploatacja soli
brak danych – holocen
aktywne, nieaktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
Iłowce i mułowce – warstwy chodenickie
(miocen środkowy)
zmienny
zaburzenia fałdowe
lessy, iły
szacowana: 12 m
0-3 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
2,4
146
135
285
259
3,5
32
10
305

Ryc. 7.24. Osuwisko w rejonie ulic Krzemienieckiej
i Żelazowskiego

Osuwisko rozwinęło się na północ od ul. Krzemienieckiej.
Obejmuje stok na całej długości od garbu do dna doliny. Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości od 1 m do 4 m, która

w południowo-zachodniej części objęła również sztuczne
nasypy (ryc. 7.24). W obrębie osuwiska zaznacza się wyraźna
rzeźba osuwiskowa (fot. 7.56), reprezentowana przez skar-

Fot. 7.56. Powierzchnia osuwiska
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py wtórne, z których największa osiąga wysokość 6 m; rowy
rozpadlinowe; liczne zagłębienia bezodpływowe oraz progi
akumulacyjne. Osuwisko kończy się czołem o wysokości 3 m.
Obecność „świeżych”, wyraźnych form w środkowej części osuwiska wskazuje na jego ciągłą aktywność. Aktywna
część osuwiska bardzo dobrze widoczna jest również na
numerycznym modelu terenu (ryc. 7.25) oraz na zdjęciach

lotniczych (ryc. 7.26). Znacznie słabiej zaznaczają się formy
w północnej części osuwiska, gdzie większość z nich została zrównana w wyniku działalności rolniczej. Osuwisko
w tej części uznano za nieaktywne. Wielkość form wskazuje,
że ruchami masowymi zostały objęte utwory powierzchniowe (czwartorzędowe lessy), jak również niżejległe, środkowo-mioceńskie iłowce i mułowce warstw chodenickich.

Ryc. 7.25. Teren osuwiska przy ul. Krzemienieckiej na numerycznym modelu terenu (zasięg osuwiska zaznaczono czerwoną
linia przerywaną; na modelu widoczna zróżnicowana aktywność)
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Jedną z głównych przyczyn uaktywneinia osuwiska była infiltracja wód opadowych i roztopowych oraz budowa geologiczna podłoża osuwiska. Istotny wpływ na rozwój osuwiska
miało dociążenie w strefie skarpy głównej nasypami antropogenicznymi, które również podelgają procesom osuwiskowym. Pośredni wpływ na rozwój osuwiska mogła mieć też

eksploatacja soli w rejonie Baryczy, w wyniku której następowało osiadanie terenu inicjując ruchy masowe. Niekorzystna
geometria stoku oraz budowa geologiczna – występowanie
pyłów i iłów sprzyjają aktywności osuwiska. Odnowienie
ruchów może doprowadzić do propagacji skarpy głównej
w górę stoku i poszerzenia granic osuwiska.

Ryc. 7.26. Obszar osuwiska przy ul. Krzemienieckiej na zdjęciu lotniczym z 2009 roku:
1 – skarpa główna; 2 – skarpa wtórna; 3 – próg akumulacyjny; 4 – czoło osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.15.
Osuwisko przy ul. Żelazowskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 86021
Osuwisko znajduje się na północnych stokach niskiego
garbu, w południowej części miasta. Osuwisko to wcześniej
było rozpoznane tylko w zachodniej części. Obecnie stwierdzono, że ma ono znacznie większy zasięg. Przez jego centralną część przebiega ulica Żelazowskiego (ryc. 7.27). Rozpoczyna się blisko 3-metrową skarpą główną. W górnej części skarpa jest nadsypana na potrzeby gruntowej drogi dojazdowej.
W zachodniej części wysokość skarpy maleje do około 0,5 m
(fot. 7.57) i przechodzi w niewyraźną skarpę boczną, która
70 m niżej osiąga wysokość 2 m (fot. 7.58). We wschodniej
części skarpa przebiega wzdłuż lokalnego garbu, przecina
ulicę Żelazowskiego i dalej kontynuuje się w kierunku północno-wschodnim (ryc. 7.27). Spłaszczenia terenu poniżej
skarpy osuwiskowej były wykorzystane pod budowę domów.
Osuwisko jest przekształcone antropogenicznie (fot. 7.59, 7.60),
dlatego rzeźba wewnątrzosuwiskowa nie wszędzie jest wyraźna. W obrębie osuwiska znajdują się nierówności terenu
utworzone na skutek przemieszczania przez procesy osuwiskowe, progi akumulacyjne oraz bezodpływowe zagłębienia terenu (ryc. 7.27). Jedno z nich, w górnej części zostało
sztucznie pogłębione i przy pomocy grobli tworzy zbiornik
wodny. Osuwisko kończy się czołem, które w wielu miejscach
zachowało się jako wyraźnie wypukła forma (fot. 7.61). Środkowo-zachodnia część osuwiska jest okresowo-aktywna,

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
19°57’29.546” E 49°58’14.271” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
aktywne okresowo, nieaktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
Iłowce i mułowce – warstwy chodenickie
(miocen)
zmienny
zaburzenia fałdowe
lessy, iły
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
5,5
268
295
285
250
2,5
41
6
7

Ryc. 7.27. Osuwisko przy ul. Żelazowskiego
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na pozostałym obszarze nie zarejestrowano śladów aktywności. Osuwisko rozwinęło się na wychodniach środkowo-mioceńskich iłowców i mułowców warstw chodenickich, przemieszczając również wyżejległe gliny lessopodobne. Przeważająca część osuwiska jest nieaktywna. Główną przyczyną ruchów była infiltracja wód atmosferycznych oraz występowanie

w podłożu iłów podatnych na ruchy masowe. Na rozwój osuwiska wpływ mogła mieć też eksploatacja soli metodą ługowania bez ochrony stropu, prowadzona w XX wieku w pobliskiej kopalni. Szkody górnicze przejawiające się w postaci
osiadań i zapadlisk prowadziły do zmian morfologii stoków
i mogły inicjować ruchy masowe.

Fot. 7.57. Zniekształcenia terenu w rejonie skarpy głównej w zachodniej części osuwiska

Fot. 7.58. Skarpa główna w strefie okresowo aktywnej

Fot. 7.59. Przekształcona skarpa wtórna
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Fot. 7.60. Przekształcona, dolna część osuwiska

Fot. 7.61. Czoło w zachodniej części osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.2.16.
Osuwisko przy ul. Żyznej
Charakterystyka osuwiska

ID 85673

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Dębniki
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Rzepnik
19°52’10,03’’ E 49°58’23,77’’N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
okresowo aktywne
insekwentne
lej źródłowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy i mułki pyłowate lessopodobne;
gipsy, anhydryty i iłowce – warstwy
wielickie
obszar nasunięcia; zaburzenia fałdowe
iły; gliny
szacowana: 6 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.28. Osuwisko przy ulicy Żyznej

Lokalizacja

ca osuwiska przebiega wzdłuż stromej skarpy przykorytowej,
której wysokość przekracza 6 m. Osuwisko ma wydłużony kształt
i prawdopodobnie rozwinęło się w formie spływu rynnowego.
W obrębie koluwium występują wyraźne deformacje terenu
(fot. 7.62). Jęzor zakończony jest czołem o wysokości dochodzącej do 2 m. W rejonie skarpy głównej występują nasypy, związane z budową drogi. Na koluwia osuwiska składają się lessy i gliny lessopodobne. Niewykluczone, że procesom osuwiskowym
uległy również utwory ilaste warstw wielickich występujące
w podłożu (Paul i in., 2016). Osuwisko określono jako okresowo
aktywne. Odnowienie ruchów jest prawdopodobne. Dotyczy
to szczególnie regionu skarpy głównej, której ewentualna propagacja w górę stoku może doprowadzić do uszkodzeń drogi.

0,5
109
50
288
267
2
22
11
31

Osuwisko znajduje się przy południowo-zachodniej granicy miasta, w obrębie Lasu Libertowskiego. Rozwinęło się w leju
źródłowym cieku bez nazwy, poniżej ulicy Żyznej. Rozpoczyna
się półkolistą skarpą główną o wysokości 2 m i maksymalnym
nachyleniu 24° (ryc. 7.28). W części północno-zachodniej grani-

Fot. 7.62. Deformacje powierzchni terenu w dolnej części osuwiska
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7.2.17.
Osuwisko przy ul. Golkowickiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85823
Osuwisko znajduje się na zachód od ul. Golkowickiej i należy do zespołu osuwisk utworzonych w obszarze starego leja
źródłowego rozpoczynającego się na południe od fortu Rajsko.
Osuwisko ma charakter skalno-zwietrzelinowy. Rozpoczyna się
wyraźną skarpą (fot. 7.63), która w północnej części ma kształt
półkolisty i kontynuuje się w kierunku południowym jako
struktura bardziej prostolinijna (ryc. 7.29). Wysokość skarpy
zmienia się od 2 m w części północnej do 7 m w części południowej. Wzdłuż niej miało miejsce odkucie gruntów i ich przemieszczenie na niższą część stoku. W obrębie świeżej skarpy
w 2011 roku udokumentowano rysy ślizgowe (Wójcik, 2011c).
W obrębie całego osuwiska widoczne są zniekształcenia terenu utworzone na skutek ruchów grawitacyjnych gruntów.
Czoło sięga dna doliny. Osuwisko jest stare, a jego formy widoczne są na zdjęciach lotniczych z lat 60-tych. Po silnych i długotrwałych ulewach w 2010 roku nastąpiło uaktywnienie osuwiska
w jego środkowej części. Utworzyły się wówczas liczne garby,
pęknięcia gruntu, szczeliny (fot. 7.64) oraz progi akumulacyjne.
Niektóre formy widoczne są na zdjęciach lotniczych z 2013 roku
(ryc. 7.30). W wyniku ruchów doszło do dużych zniszczeń.
Całkowicie uszkodzone zostały budynek mieszkalny oraz gospodarczy w północno-wschodniej części osuwiska, które
uległy przemieszczeniu wraz z przesuwającymi się koluwiami
(fot. 7.65). Na skutek ruchów schody do budynku mieszkalnego odsunęły się o 6 m, a sam budynek obniżył się o 1 m.
Uszkodzeniu uległ również inny budynek mieszkalny w tej
części osuwiska, na którym stwierdzono wyraźne spękania.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Wilga
49°59’05,69” N 19°58’03,86” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych – holocen
aktywne, okresowo aktywne, nieaktywne
insekwentne
lej źródłowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iłowce i mułowce – warstwy chodenickie
(miocen środkowy)
zmienny
zaburzenia fałdowe
lessy, gliny, iły
szacowana: 12 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,3
153
255
311
269
7
41
8
240

Ryc. 7.29. Osuwisko przy ul. Golkowickiej
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Ryc. 7.30. Rozwój północnej części osuwiska przy ul. Golkowickiej na przełomie lat 2009-2013, widoczny na zdjęciach lotniczych. Na fotografiach zaznaczono budynki, które zostały przemieszczone lub zniszczone w kolejnych latach.
Na zdjęciu z 2013 roku widoczna jest również nowopowstała skarpa
Skutki uaktywnienia osuwiska widoczne były również na ogrodzeniach, które zostały popękane i przemieszczone (fot. 7.66).
Teren został mocno zniekształcony a drzewa poprzechylane
(fot. 7.67). Uszkodzone budynki zostały objęte zakazem użytkowania (fot. 7.68). Osuwisko rozwinęło się w iłowcowo-mułowcowych utworach środkowego miocenu, przemieszczając
również nadległe gliny pylaste i lessy. Osuwisko posiada zróżnicowane strefy aktywności. Jego środkowa część jest aktywna, skrajnie południowa nieaktywna. Pozostałą część uznano
za okresowo-aktywną (fot. 7.69). Powierzchnia poślizgu ma
prawdopodobnie kształt cylindryczny, a przemieszczenia
miały charakter rotacyjny. W środkowej części miąższość koluwium może przekraczać 10 m i schodzić nawet poniżej koryta
rzecznego. W 2010 roku, po uaktywnieniu środkowej części
osuwiska rzeźba wewnątrzosuwiskowa została odmłodzona

i uwypuklona. Wiele form widocznych jest do dziś. Mimo rolniczego użytkowania terenu, niektóre formy takie jak skarpy
i koliste nabrzmienia terenu widoczne były już w przeszłości.
Obecnie można je dostrzec na starych zdjęciach lotniczych.
W południowo-wschodniej części badanego obszaru wyznaczono teren zagrożony ruchami masowymi. Jest to teren silnie
przekształcony rolniczo i nie można jednoznacznie stwierdzić
występowania ruchów masowych, ale niewykluczone, że jest
to teren starego osuwiska.
Niekorzystna geometria stoku sprzyja dalszym przemieszczeniom gruntu, które mogą się pojawić szczególnie w przypadku długotrwałych opadów deszczu. Obniżenie parametrów wytrzymałościowych gruntów na skutek nawodnienia
(dodatkowe obciążenie i uplastycznienie) może spowodować
przekroczenie granicy wytrzymałości na ścinanie.
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Fot. 7.63. Odmłodzona skarpa główna w północno-wschodniej części

Fot. 7.64. Szczelina poprzeczna w środkowej części osuwiska
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Fot. 7.65. Przemieszczony budynek gospodarczy

Fot. 7.66. Uszkodzone ogrodzenie
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Fot. 7.67. Uszkodzenia drzew owocowych na terenie sadu

Fot. 7.68. Obszar zniszczeń obecnie

Fot. 7.69. Pofałdowania w obrębie łąk w południowej części
osuwiska
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7.2.18.
Osuwisko na północno-zachodnim zboczu Wzgórza Kaim
Charakterystyka osuwiska

ID 86057

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bieżanów-Prokocim
Niepołomice
Pogórze Wielickie
Serafa
20°01’58,88” E 50°00’08,07” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, uwarunkowania tektoniczne
i litologiczne
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
złożone
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny lessopodobne; piaski bogucickie;
iły z wkładkami piasków
obszar nasunięcia; zaburzenia fałdowe
detrytyczny; lessy i gliny lessopodobne; iły
szacowana: 18 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.70. Widok na skarpę główną we wschodniej części
osuwiska

Lokalizacja
6,3
194
429
252
217
10
300
10
318

Osuwisko znajduje się w południowej części miasta, przy
granicy z gminą Wieliczka. Jest to rozległa forma, która obejmuje znaczną długość północno-zachodniego stoku Wzgórza
Kaim. Na szczycie znajduje się pomnik upamiętniający walki
o wzgórze podczas I wojny światowej między armią austro-węgierską a rosyjską. Osuwisko rozpoczyna się ponad 10-metrową
skarpą główną o nachyleniu 34° (ryc. 7.31; fot. 7.70). Wysokość
skarpy w kierunku północno-wschodnim oraz południowo-zachodnim stopniowo maleje. W północnej części pierwotny
przebieg granicy osuwiska został zatarty w wyniku wykonania
nasypów (ryc. 7.32). Koluwia w południowo-zachodniej części

Fot. 7.71. Próg akumulacyjny w dolnej części osuwiska

graniczą z osuwiskiem występującym na południowych stokach wzgórza. W obrębie osuwiska występują wyraźne formy: skarpy wtórne, z których najwyższa ma
4 m wysokości; progi akumulacyjne oraz zagłębienia
i owalne nabrzmienia terenu przypominające muldy
(fot. 7.71, 7.72). Osuwisko kończy się wyraźnym czołem o wysokości 2 m, które nasunięte jest na terasę
Serafy (ryc. 7.31, 7.32). Poniżej czoła teren jest silnie
podmokły. Obszar osuwiska porośnięty jest lasem.
Formy i kształt osuwiska wskazują na jego wieloetapowy rozwój. Główne przemieszczenia grawitacyjne odbywały się w kierunku północno-zachodnim.
W wyniku odmłodzenia ruchów osuwisko w zachodniej części poszerzyło swoje granice.
Osuwisko rozwinęło się na wychodniach piasków bogucickich, które odsłaniają się u podnóży wzgórza, przykrytych glinami lessopodobnymi
(Gradziński, 1956; Lewandowski i Wójcik, 2009).
Wysokość skarp oraz wielkość form wewnątrzosuwiskowych wskazują, że procesami osuwiskowymi
mogły zostać objęte również niżej ległe iły z wkładRyc. 7.31. Szkic osuwiska na północno-zachodnim zboczu Wzgórza Kaim kami piasków.
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Ryc. 7.32. Osuwisko na numerycznym modelu rzeźby terenu

Fot. 7.72. Deformacje powierzchni terenu w dolnej części osuwiska
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7.2.19.
Osuwisko w Lesie Libertowskim
Charakterystyka osuwiska

ID 85671
Osuwisko położone jest w Libertowie, na północ od
ul. Żyznej, około 160 m w linii prostej na północny-wschód
od przystanku autobusowego Libertów Szkoła. Znajduje się
na terenie zalesionym i zajmuje dolną część stoku o ekspozycji
zachodniej (ryc. 7.33). Rozpoczyna się stromą i wysoką na 7 m
skarpą główną o nachyleniu około 30° (fot. 7.73). Osuwisko
charakteryzuje się bogatą rzeźbą wewnątrzosuwiskową.
Wyróżnić można skarpy wtórne, o przebiegu łukowatym
i prawie równoległym do skarpy głównej, o wysokości nie
przekraczającej metra. Na powierzchni osuwiska występują
nierówności i wybrzuszenia (fot. 7.74). Czoło osuwiska sięga
koryta płynącego niżej potoku, przez co część koluwiów jest
erodowana przez ciek. W środkowej części osuwiska znajduje
się podłużne spłaszczenie terenu, przez które okresowo przepływa ciek, a na powierzchni osuwiska występują podmokłości, znajdujące się w dolnej jego części.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Dębniki
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
potok bez nazwy – dopływ Rzepnika
19°52’13,51” E 49°58’28,589” N
infiltracja wód opadowych oraz roztopowych
holocen
okresowo aktywne
insekwentne
lej źródłowy
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce - warstwy skawińskie (miocen
środkowy i górny);
lessy (zlodowacenie północnopolskie)
lessy - poziomy
zaburzenia fałdowe
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły,
gliny z rumoszem
szacowana: 8 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Osuwisko rozwinęło się na warstwach skawińskich złożonych z mioceńskich iłów, iłołupków piaszczystych, mułowców, piaskowców oraz w lessach zlodowacenia północnopolskiego. Znajduje się ono w strefie zaburzeń fałdowych (Paul
i in., 2016). Maksymalną miąższość koluwiów szacuje się na
około 8 m. Ze względu na czytelne w terenie formy rzeźby
wewnątrzosuwiskowej osuwisko zostało zakwalifikowane
jako aktywne okresowo. Od strony północnej do osuwiska
przylega teren zagrożony ruchami masowymi (ID 12795),
wyróżniony na podstawie charakterystycznej morfologii
powierzchni.

Lokalizacja
0,99
80
141
276
258
7
19
11
269

Ryc. 7.33. Szkic osuwiska w Lesie Libertowskim
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Fot. 7.73. Skarpa główna oraz wtórna osuwiska

Fot. 7.74. Nierówności i wybrzuszenia terenu
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7.2.20.
ID 86051, 93891
Osuwiska w nieczynnym polu eksploatacyjnym soli kamiennej „Pagory”
głej aktywności (fot. 7.76). Osuwisko kończy się
wyraźnym czołem o wysokości ok. 1 m, które naInformacje podstawowe
sunęło się na terasę Malinówki. Czoło to w wielu
Swoszowice
Dzielnica
miejscach zostało sztucznie zniwelowane.
Wieliczka
Arkusz SMGP 1:50 000
Płaskowyż Świątnicki
Kraina geograficzna
Od strony północnej przylega osuwisko
Malinówka
Zlewnia
ID
93891
(ryc. 7.34). Skarpa główna jest doID 86051 – 20°00’49,20” E 49°59’20,31” N
Współrzędne geograficzne
ID 93891 – 20°00’46,00” E 49°59’30,58” N
brze widoczna w terenie. Poniżej, w części pogórnicze deformacje terenu, infiltracja wód opadowych i roztoPrzyczyny powstania
łudniowo-wschodniej zaznaczają się dwie wypowych
prawdopodobnie
21.03.1974
r.
raźne, półkoliste skarpy wtórne (ryc. 7.34). DaData powstania i aktywność w czasie
ID 86051 – aktywne
Stopień aktywności
lej w dół stoku występują liczne skarpy wtórne
ID 93891 – aktywne, okresowo aktywne
oraz progi akumulacyjne. Wysokość jednej ze
złożone
Typ osuwiska
stok dolny i środkowy
Położenie geomorfologiczne
skarp wtórnych dochodzi do 10 m lecz została
wypukło-wklęsły
Typ stoku
ona najprawdopodobniej częściowo sztuczBudowa geologiczna stoku
nie podkopana. Prócz tego, na powierzchni
zapadlisko przedkarpackie (jednostka zgłobicka)
Jednostka tektoniczna
terenu znajdują się szczeliny. Jest to aktywnamuły; lessy; iły mułowce i piaskowce – warstwy chodenickie
Podłoże osuwiska
na część osuwiska. Na pozostałym obszarze
i grabowieckie
brak danych
Kąt upadu warstw
rzeźba jest już mniej wyraźna. Występują naobszar nasunięcia; zaburzenia fałdowe
Tektonika lokalna
brzmienia i zagłębienia terenu. Osuwisko to
antropogeniczny (nasypy); lessy i gliny lessopodobne; iły
Rodzaj materiału koluwium
szacowana:
w części południowo-zachodniej nasuwa się
Maksymalna miąższość koluwium
ID 86051 – 12 m;
jęzorem na terasę Malinówki. Wysokość czoID 93891 – 13 m
ła dochodzi do 3 m w środkowym odcinku.
ID 93891
Wymiary i morfologia
ID 86051
Lokalizacja
W rejonie północno-zachodnim dolna gra2,58
Powierzchnia [ha]
6,16
nica została częściowo przemodelowana na
157
Długość [m]
206
274
Szerokość [m]
397
potrzeby budowy grobli (ryc. 7.34).
266
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
267
Osuwiska zostały przedstawione razem
240
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
239
gdyż
posiadają najprawdopodobniej wspól5
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]
3,5
30
Wysokość stoku osuwiskowego [m]
40
ną genezę. Znajdują się one na obszarze daw11
Średnie nachylenie [°]
8
nej eksploatacji tzw. pola Pagory złoża soli ka289
Azymut ruchu osuwiska [°]
265
miennej „Barycz”, należącego do Kopalni Soli
Osuwiska znajdują się na północ od ul. Krzemienieckiej
„Wieliczka” S.A. Wydobycie było prowadzone
(naprzeciw Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz), przy metodą otworowego ługowania, bez zabezpieczenia stropu.
wschodniej granicy miasta, po prawej stronie doliny potoku Po chaotycznym i niekontrolowanym wyeksploatowaniu kilMalinówka. Obejmują one zachodnią część wzniesienia o wy- kudziesięciu otworów w północno-wschodniej części tego
sokości 272,1 m n.p.m. (ryc. 7.34). Na obszarze osuwisk domi- pola doszło do połączenia hydraulicznego pomiędzy nimi.
nują uprawy leśne oraz zarośla trawiasto-krzewiaste i nieużytki. W rezultacie nocą 21 marca 1974 r., tuż pod szczytem wzniesieOsuwisko ID 86051 rozpoczyna się niską skarpą główna, która nia powstało zapadlisko w kształcie koła o średnicy ok. 150 m
w części północno-zachodniej przechodzi w średnią (ryc. 7.34). i powierzchni ok. 19 000 m2, któremu towarzyszył wyrzut ok.
Poniżej występują wyraźne deformacje powierzchni terenu 35 000 m3 solanki oraz ok. 10 000 m3 utworów nadkładowych,
(fot. 7.75) oraz„świeże”szczeliny i skarpy wtórne świadczące o cią- co spowodowało silne skażenie środowiska (Gołda, 1997; TajCharakterystyka osuwiska

Dane

Fot. 7.75. Nabrzmienia i zagłębienia terenu w centralnej części osuwiska ID 86051

Fot. 7.76. Aktywna skarpa wtórna na osuwisku ID 86051 –
część północna
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duś, 2006; Mazurek, 2007). Wyrzucona solanka spływając po
zachodnich zboczach wzniesienia spowodowała uaktywnienie
się osuwisk. Aby skumulować ewentualne kolejne wypływy
z górotworu, w 1975 r. w dolinie potoku wybudowano zbiornik awaryjny z groblą ziemną czołową i boczną o pojemności
30000 m3 (Mazurek, 2007). Powstałe zapadlisko zostało z czasem zasypane (ryc. 7.34).

Katastrofa z 1974 r. skutkowała wprowadzeniem odpowiednich regulacji dotyczących prowadzenia wydobycia i od
tego czasu nie powstało już żadne tego typu zapadlisko (Mazurek, 2007). Niemniej jednak przedmiotowe osuwiska do dziś
nie osiągnęły równowagi i cały czas są aktywne. W stosunku
do wcześniejszych badań (Wójcik, 2011a) są ze sobą obecnie
połączone ale mogą być uważane za odrębne formy.

Ryc. 7.34. Szkic osuwisk na starym polu eksploatacyjnym Pagory
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7.2.21.
Osuwisko przy ul. Grawerskiej
Charakterystyka osuwiska

ID 86017
Osuwisko znajduje się na zachód od ulicy Grawerskiej
(ryc. 7.35). Rozwinięte jest w leju źródłowym bezimiennego
cieku, będącego dopływem Wilgi. Teren osuwiska pokryty jest
w większości roślinnością krzewiastą i trawiastą oraz lasem
i starymi sadami, w części środkowej znajdują się zabudowania
mieszkalne i gospodarcze.
Jest to osuwisko insekwentne i powstało w wyniku zsuwu
rotacyjnego. Przemieszczenie grawitacyjne koluwium, składającego się z glin z rumoszami, przebiegało w kierunku północno-zachodnim. W obrębie osuwiska występują przejawy
wód powierzchniowych i gruntowych w postaci podmokłości
i wysięków, występujących w koluwium, rejonie skarpy głównej oraz stoku powyżej skarpy. Na stoku po bokach osuwiska
występują cieki okresowe.
Formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej są dość wyraźnie zaznaczone w terenie – wyraźna skarpa główna (fot. 7.77) o przebiegu zbliżonym do południkowego i zróżnicowanej wysokości od 2,5-10 m, szereg połogich nierówności w formie wydłużonych nabrzmień gruntów (głównie w północnej części) oraz
wyraźne skarpy wtórne o przebiegu NE-SW. Na powierzchni
osuwiska występują wydłużone południkowo nabrzmienia
gruntu, które są odzwierciedleniem deformacji wywołanych
dawnymi przemieszczeniami. Powierzchnia terenu charakteryzuje się licznymi nierównościami (fot. 7.78), występują poprzeczne płaskie garby.
W 2010 roku osuwisko uaktywniło się po opadach. Na jezdni
Drogi Rokadowej stwierdzono szczeliny i pęknięcia oraz ślady napraw, być może świadczące o rozszerzeniu zasięgu osuwiska na
jezdnię bądź bezpośrednim odziaływaniu osuwiska na drogę.
Na podstawie morfologii stoku oraz wierceń
określono powierzchnię
poślizgu występującą na
głębokości 14,5 m p.p.t.
(Łągiewka i Petrasz, 2016;
fot. 7.79). Biorąc pod uwagę parametry morfometryczne oraz budowę geologiczną podłoża można
wnioskować o głębszej powierzchni poślizgu, sięgającej nawet poniżej 20 m
p.p.t. Na płytszych głębokościach zaobserwowano zlustrzenia (Grzywacz,
2013). W podłożu osuwiska występują warstwy
grabowieckie, nad którymi
zalegają czwartorzędowe
pokrywy eluwialne pod
postacią zwietrzeliny gliniastej iłów, przykrytych
osadami
soliflukcyjno-deluwialnymi pod postacią glin i pyłów (Paul i in.,
2016; ryc. 7.36).

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Rów Skawiński, Płaskowyż Świątnicki
Wilga
19°58’06,607” E 49°59’30,335” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, podcięcie erozyjne
holocen
nieaktywne, aktywne okresowo
insekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
piaski i piaskowce - warstwy bogucickie
(miocen); iły, iły margliste oraz mułowce,
piaski i piaskowce - warstwy grabowieckie (miocen); lessy (zlodowacenia
północnopolskie)
lessy - poziomy
strefa przyuskokowa
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły,
gliny z rumoszem
mierzona: 14,5 m
8,2 m p.p.t.

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,96
217
276
319
276
10
53
10
286

Ryc. 7.35. Osuwisko przy ulicy Grawerskiej
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Fot. 7.77. Skarpa główna w południowej części osuwiska

Ryc. 7.36. Przekrój przez osuwisko przy ulicy Grawerskiej (na podstawie Grzywacz, 2013, 2016; Łągiewka i Petrasz, 2016)
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Fot. 7.78. Powierzchnia koluwium

Fot. 7.79. Powierzchnia poślizgu na głębokości 14,5 m p.p.t. (Fot. J. Petrasz)
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7.2.22.
Osuwisko przy ul. Gacki
Charakterystyka osuwiska

ID 86028

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Myślenice
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
19°59’30,459” E 49°59’06,478” N
naturalna – infiltracja wód opadowych
i roztopowych
holocen
nieaktywne/okresowo aktywne
insekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iłowce i mułowce z marglami dolomitycznymi oraz piaski i piaskowce - warstwy chodenickie (miocen środkowy
i górny); lessy (czwartorzęd)
lessy - poziomy
obszar nasunięcia, zaburzenia fałdowe
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły,
gliny z rumoszem
szacowana: 9,0 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.80. Rzeźba aktywnej części osuwiska przy ul. Gacki

Lokalizacja
1,78
146
162
287
264
3,5
26
9
307

Skalno-zwietrzelinowe osuwisko zlokalizowane przy
ul. Gacki w dzielnicy Swoszowice (ryc. 7.1). Obejmuje ono całą
długość północno-zachodniego zbocza o średnim nachyleniu
8–10°. Na terenie osuwiska występują łąki, nieużytki oraz zarośla krzewiaste. Przez południową
część przebiega linia energetyczna. Rozpoczyna się ok. 3 m skarpą główną o nachyleniu 28°.
Centralna część osuwiska jest aktywna. Występują tam wyraźne deformacje powierzchni terenu w postaci nieregularnych obniżeń
i nabrzmień (fot. 7.80) oraz skarp wtórnych
o wysokościach dochodzących do 1,5 m
(ryc. 7.37; fot. 7.81). Na pozostałym obszarze
(nieaktywnym) rzeźba osuwiska jest już mniej
wyraźna, co w znacznym stopniu jest związane
z przekształceniami antropogenicznymi (rolniczymi i budowlanymi). Osuwisko kończy się
w dnie doliny czołem, którego wysokość lokalnie dochodzi do 1 m.

Fot. 7.81. Widok na skarpę wtórną osuwiska

W podłożu osuwiska występują lessy,
w których założona jest skarpa główna. Poniżej znajdują się mioceńskie iłowce i mułowce
dolomityczne oraz piaski i piaskowce warstw
chodenickich (Paul i in., 2016). Koluwia swym
zasięgiem wgłębnym najprawdopodobniej
obejmują te utwory. Osuwisko uaktywniło się
w wyniku przyczyn naturalnych (infiltracji wód
Ryc. 7.37. Szkic osuwiska przy ulicy Gacki
opadowych i roztopowych).
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7.2.23.
Osuwisko przy ul. Nad Fosą
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Myślenice
Płaskowyż Światnicki
Malinówki
49°59’21,8” N 19°58’35,9” E
Infiltracja wód opadowych oraz sprzyjający układ warstw
holocen
nieaktywne
insekwentne
cały stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie, monoklina
śląsko-krakowska
lessy piaszczyste, iłowce i mułowce
z marglami dolomitycznymi oraz piaski
i piaskowce – warstwy chodenickie
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny i iły
szacowana: 8 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,52
65
95
313
297
5
16
14
8

ID 85796
Osuwisko położone jest na terenie dzielnicy Podgórze,
przy ulicy Nad Fosą (ryc. 7.38). Jest to osuwisko nieaktywne,
obejmujące cały stok. Osuwisko rozwinęło się na prawym zboczu doliny potoku. Ruchami masowymi objęte zostały lessy
piaszczyste oraz utwory warstw chodenickich (Paul i in., 2016).
Materiał koluwialny to gliny oraz iły. Osuwisko można zaklasyfikować jako insekwentne, a charakterystyczne spłaszczenie pod skarpą wskazuję, że jest to również osuwisko rotacyjne (Wójcik, 2014c).
Osuwisko zaczyna się wyraźną skarpą główną o wysokości od 3 do 5 metrów (fot. 7.82). Jej przebieg jest prostolinijny
z zagięciami w dół stoku w okolicy granic bocznych. Średnie
nachylenie skarpy głównej wynosi 32o. Poniżej skarpy główne
występuje wyraźne spłaszczenie terenu, którego nachylenie
skierowane jest lekko w stronę skarpy głównej (Wójcik, 2014c).
Rzeźba wewnętrzna osuwiska jest zróżnicowana. Wewnątrz
znajdują się nierówności, wyniesienia terenu oraz podmokłości (fot. 7.83). Na miejscu wcześniej wspomnianego spłaszczenia znaleziono pozostałości cegieł. Wskazuję to na działalność
człowieka na tym obszarze w przeszłości. Mogło to także wpłynąć na nieznaczne zmiany morfologii osuwiska lub zatarcie
niektórych form rzeźby wewnętrznej. Czoło osuwiska schodzi
do dna doliny. Jest ono bardzo dobrze widoczne, ponieważ
jego wysokość dochodzi miejscami do 5 metrów. Szacowana
miąższość osadów koluwialnych wynosi 8 metrów.
Na terenie osuwiska znajdują się zarośla krzewiaste, łąki,
grunty orne oraz nieużytki.

Ryc. 7.38. Szkic osuwiska przy ul. Nad Fosą
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Fot. 7.82. Skarpa główna osuwiska przy ul. Nad Fosą

Fot. 7.83. Widok na rzeźbę wewnętrzną osuwiska przy ul. Nad Fosą
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7.3.1.
Osuwisko przy ul. Łokietka
Charakterystyka osuwiska

ID 85793

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Prądnik Biały
Kraków
Wyżyna Olkuska
Sudół
50°07’20,26” N 19°53’36,28” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych - holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
asekwentne
stok cały
jednostajnie nachylony

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie, monoklina
śląsko-krakowska
Iły z wkładkami gipsu - formacja wielicka
(miocen)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych/ uskok
tektoniczny
lessy, iły
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.84. Wysoka skarpa w środkowej części

Lokalizacja
17
247
858
283
241
9
45
9
270

Osuwisko znajduje się przy północnej granicy miasta.
Jest to rozległa forma obejmująca prawie całą szerokość zbocza, której północna część znajduje się na terenie gminy Zielonki (ryc. 7.39). Osuwisko przy ul. Łokietka to trzecie co do wielkości osuwisko w Krakowie. Rozpoczyna się stromą, wyraźną
i prostolinijną skarpą główną. Przebiega ona w kierunku północno-wschodnim od ul. Łokietka i miejscami osiąga wysokość
9 m (fot. 7.84). Dalej w kierunku północnym skarpa ma bardziej

Ryc. 7.39. Osuwisko przy ul. Łokietka

zróżnicowany, łukowaty kształt. Jest niższa, ale mimo tego
wyraźnie zaznacza się w terenie. Wysokość skarpy ponownie
wzrasta w rejonie Fortu 44 „Tonie” i dalej na północ maleje.
W obrębie osuwiska można wyróżnić strefy o zróżnicowanej
aktywności. W południowej części osuwiska występują wyraźne zagłębienia (fot. 7.85) oraz progi akumulacyjne związane
z przemieszczaniem koluwium. Są one dobrze widoczne szczególnie w rejonie starego sadu (fot. 7.86). W tym miejscu obserwowano odchylenia pni drzew wskazujące na ruchy gruntów
i okresową aktywność. W środkowej części osuwiska rzeźba jest
bardziej zatarta, może być to związane z działalnością rolniczą
w przeszłości. Formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej słabo się
zaznaczają, nie stwierdzono też śladów świeżych przemieszczeń. Kolejna strefa z wyraźnymi formami wskazującymi na
okresowe ruchy osuwiska występuje w jego północnej części.
Zagłębienia i nabrzmienia terenu przybierają tu formy wybrzuszeń, przypominających „muldy”. Osuwisko
kończy się czołem, które w wielu miejscach
jest słabo zachowane, ale w środkowej
części osiąga wysokość 2 m. W południowej części osuwiska rejon czoła jest przekształcony antropogenicznie przez nasypy.
Osuwisko objęło czwartorzędowe utwory
lessopodobne oraz niżej-ległe iły. Wspomniane struktury przypominające „muldy”
są charakterystyczne dla osuwisk utworzonych w utworach ilastych, ponadto
w dolnych częściach osuwiska stwierdzono obecność iłów, zaliczanych przez Rutkowskiego (1992) do formacji wielickiej.
Dwuczęściowy kształt osuwiska i przebieg
skarpy głównej wskazuje na duże prawdopodobieństwo występowania w podłożu
uskoku o kierunku NEE–SWW, znajdującego się pomiędzy północnym i południowym elementem osuwiska. Poza infiltracją
wód w podatne na osuwanie osady ilaste
mógł być to dodatkowy czynnik przyczyniający się do utworzenia osuwiska.
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Fot. 7.85. Wewnątrzosuwiskowe zagłębienie terenu

Fot. 7.86. Wewnątrzosuwiskowe progi akumulacyjne
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7.3.2.
Osuwisko przy ul. Szerokie Łąki
Charakterystyka osuwiska

ID 85646

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°51’ 33,952’’ E 50° 00’ 30,861’’ N
infiltracja wód opadowych
holocen
nieaktywne
asekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
Iły (miocen);
gliny piaszczyste (czwartorzęd)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny i iły, gliny z rumoszem
szacowana: 12 m
> 12m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,62
168
306
236
219
2
31
6
329

Osuwisko w rejonie ul. Szerokie Łąki, rozwinęło się na
północnym stoku wzgórza Skotniki Sieczkowskie. Rozpo-

czyna się ono skarpą o maksymalnej wysokości ok. 2,0 m
(ryc. 7.40; fot. 7.87), znajdującą się na wysokości 236 m n.p.m.
Skarpa ta częściowo pokrywa się z przebiegiem ulicy Szerokie
Łąki, dlatego skarpy antropogeniczne zbudowane na potrzeby
drogi mogą łączyć się ze skarpą osuwiskową. Poniżej skarpy
głównej teren został sztucznie wyrównany. Nie stwierdzono
występowania tam form rzeźby wskazujących na aktywność
osuwiska w ostatnim czasie. Nierówności terenu i inne formy
osuwiskowe mogły zostać zatarte przez działalność rolniczą
oraz niwelacje terenu w związku z pracami budowlanymi.
Dolna granica osuwiska znajduje się na wysokości 219 m n.p.m.
Czoło osuwiska jest słabo widoczne w terenie, miejscami zaznacza się jako próg o maksymalnej wysokości 0,5 m. Podłoże
osuwiska stanowią iły mioceńskie oraz gliny czwartorzędowe
(Rutkowski, 1992). W południowej części osuwiska w 2014 roku
były prowadzone prace dokumentacyjnie (Kaczmarczyk, 2014).
Na podstawie wykonanych odwiertów sporządzono przekrój
geologiczny osuwiska (ryc. 7.41). Na terenie osuwiska występują: łąki, grunty orne, zarośla, sady oraz nieużytki. Zachodnia
oraz północna część obszaru osuwiska jest przekształcona
i znajdują się tam nasypy. Związane jest to z budową w tym
miejscu głównego kolektora kanalizacyjnego. Stok poniżej
osuwiska charakteryzuje się występowaniem podmokłości.
Dokładny wiek osuwiska nie jest znany, ale przypuszcza się, że
jest to stare osuwisko wieku holoceńskiego. Za przyczynę jego
rozwoju uważa się infiltrację wód opadowych i roztopowych
oraz ma ona związek z budową geologiczną tego obszaru.

Ryc. 7.40. Szkic osuwiska przy ul. Szerokie Łąki
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Ryc. 7.41. Przekrój osuwiska przy ul. Szerokie Łąki (na podstawie Kaczmarczyk, 2014)

Fot. 7.87. Skarpa główna w południowej części osuwiska
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7.3.3.
Osuwisko przy ul. Tetmajera
Charakterystyka osuwiska

ID 83251

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bronowice
Kraków
Obniżenie Cholerzyńskie
Rudawa
19°52’14,80” E 50°05’25,98” N
antropogeniczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych
2017 r
aktywne
asekwentne
stok dolny
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny lessopodobne; piaski; iły i mułowce
– warstwy chodenickie
brak danych
inna (w tym brak uwarunkowań tektonicznych)
detrytyczny, gliny, gliny z rumoszem
szacowana: 4 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,02
16
17
258
253
1,5
8
17
227

Fot. 7.88. Widok na czoło osuwiska i uszkodzony rów odwodnieniowy (listopad, 2017 r.)
Osuwisko zlokalizowane jest w skarpie drogowej przy
ul. W. Tetmajera w Bronowicach (ryc. 7.42). Skarpa ta jest częścią lewobrzeżnej doliny niewielkiego potoku bez nazwy.
Do uruchomienia osuwiska doszło w 2017 roku, kiedy to wypchany materiał koluwialny uszkodził rów odwodnieniowy
wraz z wyścielającymi go płytami ażurowymi i częściowo nasunął się na jezdnię tworząc 0,5 m czoło (fot. 7.88, 7.89).

Ryc. 7.42 Szkic osuwiska
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Teren osuwiska porastają w przewadze zarośla krzewiaste
oraz pojedyncze drzewa. Osuwisko rozpoczyna się wyraźną
skarpą o wysokości dochodzącej do 1,5 m (fot. 7.90). Część
zbocza powyżej skarpy głównej została nadsypana materiałem antropogenicznym, prawdopodobnie w 2016 roku.
Na powierzchni osuwiska zaobserwowano przechylone drzewa oraz małoskalowe nabrzmienia i zagłębienia terenu. Miąższość koluwium można szacować na 4 m. Osuwisko obejmuje
głównie gliny lessopodobne i w niewielkiej części osady antropogeniczne w rejonie skarpy głównej. Jednak z uwagi na
płytkie zaleganie iłów mioceńskich w tym rejonie nie można
wykluczyć, że osuwisko sięga także tych utworów (Rutkowski, 1992).
Bezpośredni wpływ na uaktywnienie się osuwiska miała
infiltracja wód. Czynnikiem sprzyjającym było zastosowanie

w podłożu rowu odwodnieniowego membrany słaboprzepuszczalnej (fot. 7.91). Infiltrująca woda była przez nią częściowo zatrzymywana, co doprowadziło do silnego nawodnienia
i uplastycznienia gruntów, a w rezultacie do uaktywnienia
osuwiska. Z uwagi na niewielką miąższość utworów antropogenicznych tuż nad skarpą osuwiska, na obecnym etapie
rozpoznania nie wiąże się powstania osuwiska ze sztucznym
dociążeniem stoku.
Obecnie dolna część osuwiska została usunięta. Przebudowano także rów odwodnieniowy. Przeprowadzone zabiegi
mają charakter doraźny, przez co nie można wykluczyć wystąpienia dalszych ruchów. Istnieje prawdopodobieństwo propagacji skarpy głównej zarówno w górę zbocza jak i wzdłuż
skarpy, co może skutkować wystąpieniem kolejnych nasunięć
materiału koluwialnego na jezdnię.

Fot. 7.89. Widok na dolną część osuwiska przy ul. W. Tetmajera (listopad, 2017 r.)

Fot. 7.90. Fragment skarpy głównej osuwiska
(listopad, 2017 r.)

Fot. 7.91. Uszkodzenie rowu odwodnieniowego – zbliżenie
na membranę słaboprzepuszczalną (listopad, 2017 r.)
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7.3.4.
Osuwisko przy Potoku Kościelnickim
Charakterystyka osuwiska

kiego (ryc. 7.43). Obszar osuwiska w całości porasta młodnik
jesionowy. Na południowy wschód od osuwiska znajdują się
rozległe pola uprawne.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Potok Kościelnicki
20°11’30,27” E 50°07’07,48” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
asekwentne
stok cały
inny

Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną, której wysokość
osiąga maksymalnie 4 m (ryc. 7.43; fot. 7.92). Poniżej występują wyraźne zagłębienia i nabrzmienia powierzchni terenu.
W zachodniej części zaznacza się niska skarpa wtórna. Osuwisko kończy się wyraźnym czołem o wysokości lokalnie dochodzącej do 3 m (fot. 7.93).

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iły, iłowce i piaski – warstwy skawińskie
(jarosławskie?)
brak danych
inna (w tym brak uwarunkowań tektonicznych)
lessy i gliny lessopodobne; iły; detrytyczny
szacowana: 12 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

ID 85921

Lokalizacja
0,43
79
65
239
218
4
27
16
310

Nieaktywne osuwisko w północno-wschodniej części Krakowa. Zlokalizowane jest na północ od miejscowości Wróżenice, tuż przy granicy miasta, po lewej stronie Potoku Kościelnic-

Osuwisko ma charakter zsuwu rotacyjnego. Jego głębokość
można oszacować na około 12 m. Przemieszczeniami objęte
zostały lessy i gliny lessopodobne ze zlodowaceń północnopolskich. Dyskusyjną kwestią jest przynależność utworów starszego podłoża litologicznego. Według starszych opracowań
w regionie tym występują iły z rzadkimi wkładkami piasków
(Gradziński, 1956), które zaliczano do warstw skawińskich.
Ostatnie badania pokazują, że utwory te mogą odpowiadać
również warstwom jarosławskim (dolny sarmat), wykształconym w postaci rytmicznie powtarzających się warstw iłów,
iłowców i piasków (Lewandowski i Wójcik, 2009). Ponadto,
bezpośrednio poniżej lessów (a nad warstwami jarosławskimi)
wyróżniono piaski i mułki rzeczne kopalnego tarasu oraz piaski i żwiry rzeczne. Osady te pochodzą ze zlodowaceń środkowopolskich (Lewandowski i Wójcik, 2009). Utwory piaszczyste
były przedmiotem lokalnej eksploatacji, o czym świadczą niewielkie wyrobiska znajdujące się wzdłuż lewobrzeżnej części
doliny Potoku Kościelnickiego. Dlatego też mając na uwadze
charakter niektórych form rzeźby niewykluczone, że w obrębie
osuwiska również poszukiwano niegdyś kruszywa.

Ryc. 7.43. Szkic osuwiska
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Fot. 7.92. Widok na skarpę główną osuwiska

Fot. 7.93. Czoło osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.5.
Osuwisko w przy ul. Suchy Jar
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Wisła
50°04’02,9” N 20°06’25,4” E
Infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
asekwentne
cały stok
wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny, mady, iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce- warstwy skawińskie,
lessy piaszczyste
poziomo
brak uwarunkowań tektonicznych
lessy, gliny lessopodobne, gliny i iły
szacowana: 6 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,76
83
107
214
203
2,5
11
7
242

ID 85938
Osuwisko znajduje się we wschodniej części miasta
Krakowa, na zachód od ulicy Suchy Jar. Obejmuje całe zbocze
lewobrzeżnej części suchej dolinki (ryc. 7.44). Obecnie na
terenie osuwiska znajduje się park.
Osuwisko rozpoczyna się półokrągła skarpą główną
rozciągającą się od północy na południe. Jej wysokość
osiąga miejscami 2,5 m (fot. 7.94). W centralnej części została
nadsypana materiałem antropogenicznym, dlatego w tym
fragmencie jej przebieg ma charakter przypuszczalny. Poniżej
skarpy głównej można zaobserwować wypłaszczenie oraz
miejscami niewielkie obniżenia terenu. Szczególnie dobrze są
one widoczne przy południowej granicy osuwiska (fot. 7.95).
Osuwisko kończy się w dnie doliny. Czoło nie jest szczególnie
dobrze widoczne w morfologii terenu. Przyczyną tego
mogła być wzmożona działalność rzeki, która w przeszłości
płynęła dnem dolinki i rozmywała materiał koluwialny.
Niewykluczone, że za zmiany pierwotnego charakteru
morfologii terenu są związane z działalnością człowieka.
Osuwisko obecnie nie wykazuje przejawów aktywności.
Nie wyklucza to jednak odnowienia się ruchów masowych
w przyszłości zwłaszcza po długotrwałych i obfitych opadach.
Podłoże osuwiska zbudowane jest z ilastych utworów
warstw skawińskich przykrytych glinami, madami oraz

Ryc. 7.44. Szkic osuwiska przy ul. Suchy Jar
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lessami piaszczystymi (Gradziński, 1956). Jest to osuwisko
asekwentne. Przemieszczeniom uległy lessy piaszczyste oraz
prawdopodobnie głębiej zalegające iły. Szacowana miąższość
koluwium może osiągać 6 m. Poniżej osuwiska znajdują się

nieliczne podmokłości. Na południe od osuwiska, ze względu
na warunki geologiczne oraz geomorfologiczne, został
wyznaczony teren zagrożony ruchami masowymi (ID 11666)

Fot. 7.94. Widok na skarpę główną osuwiska

Fot. 7.95. Nierówności powierzchni terenu osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.6.
Osuwisko poniżej ul. Petöfiego
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Wzgórza Krzeszowickie
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Baranówka
50°06’01,9” N 20°03’01,8” E
Infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych, prawdopodobnie
holocen
aktywne ciągle, okresowo aktywne
asekwentne
cały stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy, iły, iłołupki piaszczyste, mułowce,
piaskowce – warstwy skawińskie
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
Nasypy antropogeniczne, gliny, iły, lessy
i gliny lessopodobne
szacowana: 25 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
8,43
377
335
269
225
10
44
7
326

ID 85911
Osuwisko znajduje się w dzielnicy Wzgórza Krzesławickie, poniżej ulicy Sandora Petöfiego, na południowy wschód
od nieczynnej kopalni iłów „Zesławice”. Na teren osuwiska
znajdują się ogródki działkowe, natomiast w przeszłości obszar ten był użytkowany rolniczo.
Osuwisko rozpoczyna się skarpą główną, której wysokość
w południowej części dochodzi do 10 metrów (ryc. 7.45). Skarpa ta w centralnej części obejmuje ulicę Sandora Petöfiego,
co jest przyczyną jej ciągłych uszkodzeń. W obrębie nawierzchni asfaltowej stwierdzono spękania podłużne związane
z przemieszczaniem koluwium (fot. 7.96). Poniżej uszkodzonej
jezdni w skarpie zaznaczają się liczne nierówności (fot. 7.97).
Podobne deformacje świadczące o wzmożonej aktywności
występują na znacznym obszarze w południowej i południowo-zachodniej części osuwiska. Na pozostałym fragmencie
osuwiska formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej są wynikiem
jego okresowej aktywności (ryc. 7.45). Można tam zaobserwować zagłębienia oraz nabrzmienia powierzchni terenu,
które pomimo licznych przekształceń antropogenicznych
są nadal dobrze widoczne (fot. 7.98). Na obszarze osuwiska,
w jego centralnej części znajdują się dwa progi akumulacyjne
o wysokości 5 m. W północnej części występuje 2-metrowa
skarpa wtórną (ryc. 7.45). W dolnej części stoku lokalnie zaznacza się jęzor osuwiskowy. Czoło osuwiska osiąga w tym
miejscu wysokość 1,5 m.

Ryc. 7.45. Osuwisko poniżej ul. Petöfiego
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Fot. 7.96. Spękania drogi asfaltowej na skutek rozwoju osuwiska w górę stoku
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Osuwisko jest formą starą. Rozwinęło się najprawdopodobniej we wczesnym holocenie. Jego rozwój związany
jest z występowaniem w podłożu utworów ilastych warstw
skawińskich (Gradziński, 1956; Lewandowski i Wójcik, 2009).
Przemieszczeniom uległy również wyżejległe lessy i gliny,
a w rejonie drogi również utwory antropogeniczne (nasypy).
Osuwisko jest prawdopodobnie głębokie. Maksymalną miąższość koluwium szacuje się nawet na 25 m p.p.t.

Na aktywnym fragmencie osuwiska w dalszym ciągu
może dochodzić do przemieszczeń i uszkodzeń zarówno drogi asfaltowej, jak i linii przesyłowych, zabudowań ogródków
działkowych oraz upraw. Ze względu na litologie podłoża
oraz parametry morfologiczne zbocza obszar na wschód od
osuwiska został uznany za teren zagrożony występowaniem
ruchów masowych (ryc. 7.45).

Fot. 7.97. Skarpa główna osuwiska

Fot. 7.98. Widoczne na powierzchni koluwium nierówności terenu
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7.3.7.
Osuwisko przy ul. Nad Baranówką
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Wzgórza Krzeszowickie
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Baranówka
50°06’13,18” N 20°02’37,3” E
infiltracja wód opadowych, infiltracja
wód roztopowych oraz antropogeniczne
strome pochylenie skarpy
brak danych, najprawdopodobniej
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
asekwentne
cały stok
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
lessy piaszczyste, piaski pyłowato-ilaste,iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce- warstwy skawińskie, margle, gliny
poziome, brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
nasypy antropogeniczne, lessy i gliny
lessopodobne, gliny i iły
mierzona: 11,2 m
7,2 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,65
128
296
242
217
8
25
11
7

ID 85904
Osuwisko zlokalizowane jest na południe od ul. Nad Baranówką i zajmuje powierzchnię 0,036 km2 (ryc. 7.46). Ma ono
charakter gruntowy i należy do typu osuwisk asekwentnych.
Osuwisko rozwinęło się w iłach mioceńskich (Lewandowski
i Wójcik, 2009), najprawdopodobniej w holocenie. Na jego
obszarze znajdują się dwa budynki mieszkalne, jeden budynek gospodarczy oraz kilka domków letniskowych zlokalizowanych na terenie ogródków działkowych.
Na terenie osuwiska prowadzone były badania geologiczne i geofizyczne na potrzeby inwestycji budowlanych
(Kwiecień i Ciuruś, 2015). Dzięki tym badaniom uzyskano
informacje na temat stanu aktywności osuwiska, głębokości
powierzchni poślizgu oraz geologii terenu.
Osuwisko zaczyna się skarpą główną, która w swojej
środkowej części osiąga wysokość 8 metrów (fot. 7.99), a jej
nachylenie wynosi 45o. Południowo-zachodnia części skarpy
głównej określono jako przypuszczalna, ponieważ działalność człowieka spowodowała sprawie całkowite jej zatarcie.
Obecnie rzeźba wewnątrzosuwiskowa również nie posiada swojego pierwotnego charakteru ze względu na zmiany związane z działalnością antropogeniczną (fot. 7.100).
Niewykluczone jest także, że w przeszłości na terenie osuwiska mogło dochodzić do eksploatacji iłów. Na podstawie licznych badań osuwisko podzielono na dwie części ze
względu na stopień aktywności. Południowo-zachodni fragment jest nieaktywny, natomiast pozostała cześć osuwiska
jest okresowo aktywna.

Ryc. 7.46. Szkic osuwiska przy ul. Nad Baranówką
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Miąższość koluwium w nieaktywnej części osuwiska została określona na podstawie analizy rdzenia wiertniczego
(Kwiecień i Ciuruś, 2015). Wyznaczono dwie powierzchnie
poślizgu. Pierwsza z nich znajduje się na głębokości 7,2 m,
a druga 11,2 m pod powierzchnią terenu (ryc. 7.47). Jednak
nie można całkowicie wykluczyć większej miąższości koluwiuw. Czoło osuwiska nie zaznacza się wyraźnie w rzeźbie
terenu. Na utwory koluwialne składają się gliny, piaski, lessy,
nasypy antropogeniczne oraz iły mioceńskie. Czoło prawdopodobnie zostało przekształcone przez działalność rolniczą.
W 2017 roku wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (Zając, 2017), która wpłynęła na dotychczasową

interpretację zasięgu osuwiska. Podczas badań przeprowadzonych na potrzeby kanalizacji sanitarnej, w północno-zachodniej części nie potwierdzono występowania osuwiska
(Zając, 2017). Obszar ten uznano jako teren zagrożony ruchami masowymi. (ID 11650).
Ze względu na podział osuwiska pod względem aktywności zagrożenia, które mogą się pojawić najprawdopodobniej
nie obejmą swoim zasięgiem całego opisywanego terenu.
Fragment okresowo aktywny ma dużo większe prawdopodobieństwo wystąpienia dalszych ruchów masowych zwłaszcza
po opadach.

Ryc. 7.47. Przekrój przez osuwisko przy ul. Nad Baranówką

Fot. 7.99. Skarpa główna osuwiska przy ul. Nad Baranówką

Fot. 7.100. Widoczne nierówności terenu
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7.3.8.
Osuwisko na północ od ul. Petöfiego
Charakterystyka osuwiska

ID 85894

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zesławice
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Dłubnia
20°02’02,446’’E 50°05’57,3553’’N
infiltracja wód opadowych, obciążenia
nasypem, górnicze deformacje terenu
holocen
nieaktywne
asekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsłyy

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iły szare, mułowce i piaskowce -warstwy
chodenickie i grabowieckie (miocen)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, piaski, iły
szacowana: 20

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
4,23
237
246
243
215
5
35
7
291

Ryc. 7.48. Szkic osuwiska na N od ul. Petöfiego

skarpy głównej jest nierówny, występują tam nabrzmienia, obniżenia i spłaszczenia powierzchni (fot. 7.101). Czoło osuwiska
Osuwisko na N od ulicy S. Petöfiego rozpoczyna się skar- zaznacza się jako niewielki ok. 1 m próg. Osuwisko rozwinępą o maksymalnej wysokości ok. 5,0 m. Poniżej skarpy głów- ło się na utworach warstw chodenickich i grabowieckich wynej osuwiska występuje wysoka na około 3,0 m skarpa wtórna kształconych jako iły szary, mułowce i piaskowce (Lewandow(ryc. 7.48). Skarpy boczne osuwiska są wyraźne. Obszar poniżej ski i Wójcik, 2009). Teren osuwiska jest silnie przekształcony
antropogenicznie.
Zbocze oraz obszar,
gdzie obecnie znajdują się ogródki
działkowe jest starym
wyrobiskiem.
W przeszłości miała
tam miejsce eksploatacja iłów, a po jej
zaprzestaniu zostało
ono zasypane. Osuwisko to nie wykazuje cech aktywności.
W przypadku uaktywnienia np. po
opadach
deszczu
może zagrażać obiektom
budowlanym
oraz liniom przesyłowym w jego obrębie,
a propagacja skarpy
w górę stoku stanowi
zagrożenie dla wyżej
położonych ogródków działkowych.
Fot. 7.101. Powierzchnia osuwiska na N od ul. Petöfiego w jego środkowej części
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.9.
Osuwisko przy ul. Badurskiego
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze Duchackie; Bieżanów – Prokocim
Kraków
Rów Skawiński
Drwinka
19°59’23,79” E 50°00’48,82” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
asekwentne
stok cały
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
piaski, gliny mułkowate, iły, mułowce
i piaskowce
brak danych
inna (w tym brak uwarunkowań tektonicznych)
antropogeniczny (nasypy), detrytyczny,
gliny, iły
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
5,69
187
360
255
224
8
33
9
297

ID 86078
Osuwisko znajduje się na północny zachód od ul. A. Badurskiego, przy granicy dzielnic Pogórze Duchackie i Bieżanów – Prokocim. W części południowo-zachodniej obejmuje
ono około 30 m odcinek ul. Mokrej (ryc. 7.49). Na obszarze
osuwiska występują głównie zarośla krzewiaste oraz zadrzewienia. W pobliżu ul. Mokrej znajduje się zabudowa mieszkalna i gospodarcza, a przy jej skrzyżowaniu z drogą dojazdową
do posesji stoi kapliczka.
Osuwisko rozpoczyna się wyraźną skarpą główną
(fot. 7.102), której wysokość w części centralnej sięga 8 m.
Skarpa ta stopniowo maleje w kierunku SW i NE. We wschodniej części skarpa główna osuwiska jest mniej widoczna,
głównie z powodu przekształceń antropogenicznych. Poniżej skarpy głównej znajduje się wyraźny próg wewnątrzosuwiskowy, który prawdopodobnie jest osuniętym pakietem
osadów. W obrębie osuwiska występują liczne deformacje
powierzchni terenu (nabrzmienia i zagłębienia) oraz skarpy
wtórne i progi akumulacyjne. Osuwisko kończy się wyraźnym
czołem w dnie doliny cieku, będącego prawym dopływem
potoku Drwinka. Z analizy przebiegu wynika, że zostało ono
przesunięte względem pierwotnego położenia. Maksymalną
wartość tego przesunięcia można szacować na około 30 m.
Koluwia osuwiska są nasunięte na aluwia rzeczne. Przebieg
południowo-zachodniej granicy osuwiska na odcinku poni-

Ryc. 7.49. Szkic osuwiska
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żej ul. Mokrej do cieku jest słabo widoczny z powodu przekształceń antropogenicznych. Osuwisko w części centralnej
jest okresowo aktywne, gdyż występują tam najliczniejsze
i najbardziej wyraźne formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej
w stosunku do pozostałych, nieaktywnych terenów.
Osuwisko rozwinęło się w obrębie północno-wschodniego zbocza wzgórza zbudowanego z mioceńskich utworów
ilastych, przykrytych piaskami lodowcowymi zlodowacenia
południowopolskiego (Rutkowski, 1992). Z arkusza Kraków

SMGP 1:50 000 wynika, że w południowo-zachodniej części
osuwiska został wykonany otwór wiertniczy, w którym już od
głębokości 2 m p.p.t. stwierdzono osady miocenu (Rutkowski,
1992). Za płytkim występowaniem skał ilastych przemawia
również obecność w obrębie osuwiska obszarów podmokłych (fot. 7.103). Uwzględniając parametry morfometryczne osuwiska można przypuszczać, że jest ono dość głębokie
(szacowana miąższość koluwium > 15 m).

Fot. 7.102. Skarpa główna osuwiska przy ul. Badurskiego

Fot. 7.103. Podmokłości w dolnej części osuwiska
121

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.10.
Osuwisko poniżej ul. Żabiej
Charakterystyka osuwiska

ID 86062

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Kraków
Nizina Nadwiślańska
Drwinka
50°01’02,8” N 19°58’43,4” E
infiltracja wód opadowych, nawodnienie gruntu po długotrwałych opadach,
nachylenie stoku oraz erozja boczna
osuwisko utworzone w maju 2010 roku
okresowo aktywne
asekwentne
stok dolny – skarpa erozyjna
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny piaszczyste, gliny i piaski – warstwy
grabowieckie
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny i iły, nasyp antropogeniczny
szacowana: 2–3 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.50. Szkic osuwiska przy ul. Żabiej
Małe osuwisko przy ulicy Żabiej, naprzeciw Parku im.
Anny i Erazma Jerzmanowskich (ryc. 1). Rozwinęło się ono
na prawym zboczu doliny Drwinki, w maju 2010 roku i od
momentu powstania jest obserwowane. Osuwisko jest asekwentne i ma charakter gruntowy. Zaklasyfikowano je jako
okresowo aktywne.

Lokalizacja
0,05
21
25
217
211
2,5
11
11
300

Fot. 7.104. Ślady po wypełnieniu ubytków materiału nasypami
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Osuwisko to uruchomiło się w maju 2010 roku i uszkodziło jeden z pobliskich budynków mieszkalnych. Przyczyną
jego utworzenia się była nadmierna infiltracja wód opadowych spływających z działek położonych wyżej oraz podcięcie erozyjne powstałe w momencie podniesienia się stanu
wody w trakcie zagrożenia powodziowego. Osuwisko rozwinęło się w obrębie glin piaszczystych oraz utworów warstw
grabowieckich (Rutkowski, 1992). Wysokość skarpy głównej
wynosiła około 2 m (ryc. 7.50). Następnie teren osuwiska
został wyrównany (fot. 7.104). Spowodowało to całkowite
zatarcie pierwotnej rzeźby wewnętrznej osuwiska. Obec-

nie osuwisko w prawie 80% zostało zlikwidowane (Wójcik,
2010b). W celu zabezpieczenia terenu poprowadzono odwodnienie budynku poza teren osuwiska, a także wykonano
stabilizację skarpy erozyjnej wzdłuż potoku Drwinka, które
zabezpieczy przed dalszym podcinaniem stoku przez erozję
boczną (fot. 7.105).
Przed zabezpieczeniem osuwiska stwierdzono, że osunięciu podlegały jedynie przypowierzchniowe grunty nasypu, a ich miąższość wynosiła około 2–3 m. Od wschodu osuwisko graniczy z terenem zagrożonym ruchami masowymi
(ID 12773).

Fot. 7.105. Zabezpieczenie dolnej części osuwiska przez gabiony z widocznymi rurkami odpływowymi
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.11.
Osuwisko w odkrywkowej kopalni iłów „Zesławice”
Charakterystyka osuwiska

Z uwagi na intensywne i wieloetapowe przekształcenia antropogeniczne zbocza jednoznaczne wyznaczenie
przebiegu granicy osuwiska w wielu miejscach jest trudne. Osuwisko rozpoczyna się wyraźną skarpą główną, która
współcześnie zachowała się jedynie w południowo-wschodniej części, poniżej fortu (ryc. 7.51; fot. 7.107). Jej wysokość
maksymalna osiąga 6 m. Według opracowań archiwalnych
(Wójcik, 2012), skarpa ta pierwotnie kontynuowała się
w kierunku południowo-zachodnim oraz północno-wschodnim, wzdłuż korony wyrobiska. Poniżej skarpy głównej,
w centralnej (zwałowanej) części osuwiska występują liczne
skarpy wtórne, których wysokość na ogół nie przekracza 3 m
(ryc. 7.51; fot. 7.108). Obecne są także nabrzmienia i zagłębienia powierzchni terenu. Obszary wschodnie charakteryzują się obecnością lokalnych zsuwów, głównie w obrębie
skarp poziomów wydobywczych. W obu tych rejonach powszechne są również szczeliny wewnątrzosuwiskowe o zróżnicowanych parametrach morfometrycznych (fot. 7.109).
W części zachodniej (nieaktywnej) rzeźba osuwiska jest już
mniej wyraźna. Na powierzchni terenu występują nierówności o wysokości z reguły nieprzekraczającej 1 m.

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania

Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Wzgórza Krzesławickie
Kraków
Płaskowyż Proszowicki
Dłubnia
20°02’18,56” E 50°06’03,59” N
górnicze deformacje terenu, podcięcie
przez wykop, antropogeniczne strome
pochylenie skarpy, obciążenie nasypem,
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen; 2012 r., 2018 r. – aktywne
aktywne, nieaktywne
asekwentne
stok cały
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
gliny piaszczyste, lessy, iły, wapienie,
margle
brak danych
inna (w tym brak uwarunkowań tektonicznych)
iły, gliny z rumoszem
mierzona: 17,4 m
3,6–4,8 m p.p.t.

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

ID 85902

Lokalizacja
16,17
307
681
253
215
6
38
9
356

Osuwisko zlokalizowane na terenie nieczynnej kopalni iłów
„Zesławice”, pomiędzy Fortem 49a „Dłubnia”, a ul. Zesławicką,
w rejonie Wzgórz Krzesławickich (ryc. 7.51). Początki eksploatacji na skalę przemysłową sięgają pierwszej połowy lat 50.
ubiegłego wieku. Nieopodal kopalni, przy ul. G. Morcinka,
w 1952 r. wybudowano cegielnię (ZESŁAWICE, w: Encyklopedia
Krakowa, Wyd. Nauk. PWN, 2000). Gotowe produkty z zakładu
były wykorzystywane głównie do budowy Huty im. T. Sendzimira (wcześniej Kombinatu Metalurgicznego Huty im. Lenina)
oraz rozbudowy osiedli mieszkalnych w Nowej Hucie.
W 2018 r. w północno-wschodnim, wschodnim oraz
południowo-wschodnim terenie wyrobiska zaznaczały się
nieczynne poziomy eksploatacyjne (ryc. 7.51; fot. 7.106).
Ich wysokość względna wahała się od 2–2,5 m w części
wschodniej i północno-wschodniej, do około 5–7 m w części południowo-wschodniej. Obszar centralny i zachodni
stanowiły wyeksploatowane części wyrobiska, które zostały
zasypane nadkładem zwałowanym wraz z postępem ruchu
zakładu górniczego oraz gruntami pochodzenia antropogenicznego (Zając, 2016). Na terenie południowo-wschodniej oraz północno-zachodniej części wyrobiska dominują
zadrzewienia. Na pozostałym obszarze przeważa wodnolubna roślinność krzewiasta i trawiasta. Z uwagi na występowanie utworów ilastych na powierzchni, głównie w północnej
części nieczynnej kopalni, w obrębie lokalnych zagłębień
terenu utworzyły się niewielkie zbiorniki wód powierzchniowych (fot. 7.106).

Na obszarze osuwiska przeprowadzono badania geologiczno-inżynierskie na potrzeby projektu rekultywacji terenów nieczynnej kopalni (Zając, 2016). Wykonano
9 otworów badawczych o głębokości 8–18 m p.p.t. (łącznie
105 mb). Większość z nich zrealizowano przy użyciu podwójnego aparatu rdzeniowego. W podłożu osuwiska
stwierdzono utwory, które można w uproszczeniu podzielić
na dwie grupy (ryc. 7.52). Pierwszą z nich stanowią osady
antropogeniczne, będące zwałowanym nadkładem (lessy
i gliny lessopodobne, piaski gliniaste) oraz grunty nasypów niekontrolowanych (przeważnie różnego rodzaju gliny
z cegłą, gruzem i humusem), którymi uzupełniono wyeksploatowane fragmenty wyrobiska (Zając, 2016). Miąższość
tych osadów jest zmienna. W południowej i centralnej części osuwiska waha się w granicach około 13–5 m, z tendencją spadkową w kierunku dolnych części wyrobiska. Z kolei
w zachodniej (nieaktywnej) strefie osuwiska, otwór wykonany do głębokości 11 m p.p.t. nie osiągnął podłoża naturalnego. Druga grupa to utwory mioceńskie zapadliska przedkarpackiego. Są to iły szare i ciemnoszare, zawierające lokalnie
okruchy wapieni kredowych. W obu tych grupach rozpoznano liczne powierzchnie poślizgu na różnych głębokościach.
Przykładowo, w górnej części osuwiska najgłębsze udokumentowane powierzchnie poślizgu występują na głębokościach 11,6–14,6 m p.p.t., w części środkowej na 17,4 m n.p.m.,
a w części dolnej na 8,4 m p.p.t. (Zając, 2016).
Osuwisko w części centralnej i wschodniej jest aktywne,
co przejawia się przede wszystkim w jego rzeźbie. W obecnym stanie sprzyja temu przede wszystkim ogół przekształceń antropogenicznych prowadzonych przez dziesięciolecia
w obrębie zbocza oraz litologia podłoża. W celu monitorowania wielkości i dynamiki przemieszczeń wgłębnych,
na obszarze osuwiska zostały zainstalowane 3 kolumny inklinometryczne.
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Ryc. 7.51. Szkic osuwiska w nieczynnej kopalni iłów „Zesławice”

Fot. 7.106. Rzeźba wschodniej części nieczynnego wyrobiska (w tle zbiornik wód powierzchniowych oraz poziomy eksploatacyjne)
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Ryc. 7.52. Przekrój geologiczny przez osuwisko

Fot. 7.107. Skarpa główna osuwiska w części południowo-wschodniej
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Fot. 7.108. Widok na skarpy wtórne osuwiska – część centralna

Fot. 7.109. Szczelina osuwiskowa
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.12.
Osuwisko w rejonie Batowic
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Mistrzejowice
Kraków
Płaskowyż Proszowicki
Sudół Dominikański
19°59’38,73’’ E 50°05’59,94’’ N
Infiltracja wód opadowych
holocen
nieaktywne
asekwentne
stok środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy górne (plejstocen, zlodowacenie
Wisły)
zaleganie poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły
szacowana: 6 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
2,22
270
155
264
225
3,5
40
8
286

ID 85871
Osuwisko w rejonie Batowic, rozpoczyna się skarpą główną znajdującą się na wysokości 265,0 m n.p.m. Dolna część
(czoło) schodzi do wysokości 230,0 m n.p.m. Skarpa główna o wysokości 3,5 m jest wyraźna i ma łukowaty kształt
(fot. 7.110). W środkowej części osuwiska występują skarpy
wtórne (ryc. 7.53). Pierwsza z nich jest wysoka na ok. 8,0 m i charakteryzuje się łukowatym kształtem. Druga skarpa, znajdująca się poniżej jest znacznie niższa, jej wysokość dochodzi do
ok. 4 m. Przebiega ona przez prawie całą szerokość osuwiska,
jej kształt jest prosty, a w niektórych miejscach zaokrąglony
(fot. 7.111). Poniżej niższej skarpy, w dolnej części osuwiska
w leju źródłowym rozwinęła się kolejna skarpa wtórna o wysokości ok. 6 m i o łukowatym kształcie. Skarpy boczne są również
wyraźne. Strefa czołowa osuwiska jest mocno przekształcona
przez eksploatację. Czoło osuwiska zaznacza się w morfologii
terenu w północno-zachodniej części osuwiska i osiąga maksymalną wysokość ok. 0,5 m. Przylegający obszar na północ od
osuwiska uznano jako zagrożony wystąpieniem ruchów masowych (ryc. 7.53). Data powstania osuwiska, jak i jego rozwój
w czasie nie są znane, ogólnie można określić ją na holocen.
Przyczyną jego uruchomienia najprawdopodobniej była infiltracja wód opadowych oraz eksploatacja. Osuwisko obecnie
nie wykazuje aktywności. Teren osuwiska jest porośnięty drzewami oraz zaroślami. Poniżej osuwiska znajdują się budynki
magazynowe, które mogą być zagrożone w przypadku uaktywnieniu się procesów grawitacyjnych.

Ryc. 7.53. Szkic osuwiska
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Fot. 7.110. Widoczna strefa oderwania, wschodnia część osuwiska

Fot. 7.111. Skarpa wtórna osuwiska, północna część osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.13.
Osuwisko w rejonie Piasków Wielkich
Charakterystyka osuwiska

ID 86080

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Kraków
Rów Skawiński
Drwinka
19° 59’ 06,29’’ E 50° 00’ 28,343’’ N
infiltracja wód opadowych , budowa
geologiczna, nasypy w strefie skarpy
holocen, 2011-okresowo aktywne,
2014- aktywne
aktywne, nieaktywne
asekwentne
stok cały
wklęsły

Fot. 7.112. Widok na skarpę główną osuwiska w rejonie
Piasków Wielkich w jego północno-wschodniej części

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny i iły, nasypy, piaski (czwartorzęd);
iły, iłowce-warstwy chodenickie (miocen,
baden)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły, nasypy antropogeniczne
szacowana: 5 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,32
45
87
253,5
241
4
14
14
282

Osuwisko rozwinęło się w rejonie Piasków Wielkich. Rozpoczyna się wyraźną skarpą, której wysokość wynosi ok.
4,0 m (ryc. 7.54; fot. 7.112, 7.113). Czoło osuwiska wynosi
Fot. 7.113. Widok na osuwisko w rejonie Piasków Wielkich
ok. 1,0 m. W obrębie osuwiska występują formy terenu takie i jego skarpę główną
jak nierówności, nabrzmienia, zagłębienia i podmokłości. Osuwisko to
w 2011 roku zostało określone jako
okresowo aktywne. W 2014 doszło do
ponownego uaktywnienia osuwiska,
czego przyczyną było najprawdopodobniej obciążenie zbocza gruntami
nasypowymi oraz zmiana warunków
hydrologicznych i hydrogeologicznych. Część południowo-wschodnia
osuwiska jest nieaktywna. Podłoże
osuwiska stanową iły mioceńskie
oraz gliny i piaski czwartorzędowe
(Rutkowski, 1992). Na terenie osuwiska podjęto próby zabezpieczenia
przed dalszymi ruchami. Wykonano
narzut kamienny i palowanie, ale nie
przyniosło to oczekiwanych efektów. O aktywności osuwiska świadczy: uszkodzenie ogrodzenia oraz
przemieszczenie elementów zabezpieczających osuwisko. Teren, który
zajmuje osuwisko porośnięty jest
przez zarośla krzewiaste, część południową zajmują nasypy.
Ryc. 7.54. Szkic osuwiska w rejonie Piasków Wielkich
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.14.
Osuwisko przy ul. Deszczowej
Charakterystyka osuwiska

ID 85942

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Dolina Wisły
Wisła
50°04’04,1” N 20°07’57,1” E
Infiltracja wód opadowych oraz sprzyjający układ warstw
holocen
nieaktywne
asekwentne
skarpa przykorytowa
wypukły-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny mułkowe (pyłowate), lessy, gliny,
żwiry, piaski
poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny i iły
szacowana: 7 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.55. Szkic osuwiska przy ul. Deszczowej
wód opadowych i roztopowych. Formy wewnątrzosuwiskowe wskazują na zsuw rotacyjny.

Lokalizacja
0,19
48
87
206
197
3
9
10
171

Osuwisko zlokalizowane w Branicach (ryc. 7.55). Rozwinęło się na skarpie erozyjnej Wisły oddzielającej tzw terasy
lessowe od terasy rzecznej. Skarpa zbudowana jest lessów,
glin, żwirów, piasków oraz glin mułkowatych. Osuwisko zaliczane jest do gruntowych oraz asekwentnych ze względu na
poziome zaleganie warstw. Materiał koluwialny to gliny oraz
iły. Osuwisko utworzyło się w holocenie w wynikuj infiltracji

Osuwisko rozpoczyna się 3 metrową skarpą główną, do
której w późniejszych latach zostały dowiązane skarpy rolnicze. Poniżej teren wypłaszcza się, a następnie w morfologii
zaznaczają się nierówności oraz obniżenia terenu (fot. 7.114).
Czołem osuwisko nasuwa się na terasę rędzinową i ma wysokość 1 m. Intensywna działalność rolnicza spowodowała,
że teren osuwiska został silnie przekształcony antropogenicznie, zwłaszcza w rejonie czoła. Osuwisko jest nieaktywne.
Miąższość koluwiów może dochodzić do 7 m.
Skarpa erozyjna terasy na której rozwinęło się opisywane
osuwisko, na całej swojej długości może wykazywać predyspozycje do zachodzenia procesów osuwiskowych. Dlatego
cały obszar skarpy erozyjnej został zaklasyfikowany do terenów zagrożonych ruchami masowymi (ID 11668).

Fot. 7.114. Widok na osuwisko i skarpę główną
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.15.
Osuwisko w rejonie Kersiowych Dołów
Charakterystyka osuwiska

ID 85822

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania

Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Typ stoku

Witkowice
Kraków
Płaskowyż Proszowicki
Bibiczanka
19°57’00,949’’E 50°06’14,076’’N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, podcięcie przez wykop, antropogeniczne strome pochylenie skarpy,
obciążenie nasypem
holocen
nieaktywne
insekwentne
stok górny i środkowywypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie, monoklina
śląsko-krakowska
lessy (zlodowacenie północnopolskie);
margle (miocen środkowy); warstwy skawińskie- iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce (miocen środkowy)
brak możliwości obserwacji (poziome)
strefa przyuskokowa
gliny, iły, lessy, gliny lessopodobne
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.56. Szkic osuwiska w rejonie Kersiowych Dołów

Lokalizacja
0,95
130
107
269
245
5
43
10
282

Osuwisko w rejonie Kersiowych Dołów znajduje się na obszarze starego wyrobiska iłów. Rozpoczyna się wyraźną skarpą o wysokości ok. 5,0 m i o łukowatym przebiegu (ryc. 7.56;
fot. 7.115). Podłoże osuwiska stanowią margle mioceńskie typu

caliche oraz warstwy skawińskie wykształcone jako iły, iłołupki
piaszczyste, mułowce i piaskowce (Rutkowski, 1992). We wcześniejszym etapie rozpoznania (Wójcik, 2011a) osuwisko zajmowało całą górną część wyrobiska. Prawdopodobnie w drugiej
połowie 2011 roku, część ta została przekształcona antropogenicznie. Wybrano część materiału ilastego, co skutkowało odsłonięciem się stropu margli mioceńskich. Analizując rzeźbę terenu można przypuszczać, że przez ten obszar przebiega strefa
uskokowa zachodnio - wschodnia. Na chwilę obecną nie udało
się ustalić, czy osuwisko uruchomiło się przed, czy po eksploatacji i czy rozwinęło się wyłącznie na utworach ilastych, czy
również objęło fragment wychodni skał węglanowych. Osuwisko obecnie nie wykazuje cech aktywności. Obszar na północ oraz na zachód od osuwiska uznano jako teren zagrożony
występowaniem ruchów masowych (ryc. 7.56). Obecnie, na
obszarze osuwiska występują zarośla oraz sad. W dolnej części
znajduje się sztuczny zbiornik wodny.

Fot. 7.115. Skarpa główna oraz widok na powierzchnię osuwiska, północno-zachodnia część osuwiska w rejonie Kersiowych Dołów
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.16.
Osuwisko w rejonie Kościelnik
Charakterystyka osuwiska

ID 85920

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Potok Kościelniki
20°10’58,422” E 50°06’14,049’’N
infiltracja wód opadowych, infiltracja
wód roztopowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
asekwentne
cały stok
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
lessy; piaski i żwiry; iły, iłowce, piaski –
warstwy skawińskie (jarosławskie?)
brak możliwości obserwacji (poziomo)
brak uwarunkowań tektonicznych
lessy i gliny lessopodobne, detrytyczny,
iły
szacowana: 8 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.57. Szkic osuwiska w rejonie Kościelnik

Lokalizacja
0,63
91
86
233
215
1
20
10
9

Osuwisko zlokalizowane jest na wschód od przedłużenia
(drogi gruntowej) ul. Kuśnierskiej w Kościelnikach. Rozwinęło się w obrębie południowego zbocza dolinki będącej lewobrzeżnym dopływem Potoku Kościelnickiego. Rozpoczyna się
słabo zachowaną i dość połogą skarpą główną w obrębie użytkowanego pola uprawnego (ryc. 7.57). Rzeźba osuwiskowa jest

mało wyraźna, co związane jest z rolniczym użytkowaniem
terenu. Poniżej skarpy głównej widoczne są niewielkie nierówności, wybrzuszenia i obniżenia terenu (fot. 7.116). Przeważająca część terenu osuwiska nie wykazuje aktywności,
z wyjątkiem północno-zachodniego fragmentu, który uznano za okresowo aktywny (ryc. 7.57). Rozpoczyna się on
ok. 1 m wysokości skarpą wtórną. Środkową oraz dolną część
osuwiska w przewadze stanowią nieużytki oraz grunty orne.
Materiał koluwialny obejmuje czwartorzędowe lessy oraz
piaski i żwiry rzeczne, a także mioceńskie utwory ilaste
z wkładkami piasków zaliczane do warstw skawińskich (Gradziński, 1956)lub jarosławskich (Lewandowski i Wójcik, 2009).
Z uwagi na morfologię zbocza oraz wykształcenie litologiczne podłoża doliny, obszar przylegający do granic bocznych
osuwiska uznano za teren zagrożony ruchami masowymi
(ryc. 7.57).

Fot. 7.116. Widok na rzeźbę osuwiska w dolnej części
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.17.
Osuwisko przy ul. Witkowickiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85810

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Prądnik Biały
Kraków
Płaskowyż Proszowicki
Bibiczanka
19°57’19,505”E 50°06’36,099”N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
okresowo aktywne
asekwentne
stok dolny i środkowy
stok cały

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie, monoklina
śląsko-krakowska
lessy (zlodowacenie północnopolskie);
iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – warstwy skawińskie (miocen
środkowy i górny
strefa przyuskokowa
gliny, iły
szacowana: 20 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja

Ryc. 7.58. Szkic osuwiska w Witkowicach

5,86
177
438
267
235
9
32
9
332

Osuwisko rozwinęło się poniżej ulicy Witkowickiej, na zachód od osiedla Łysa Góra. Jest to teren zalesiony i porośnięty
przez liczne zarośla krzewiste. Ponad skarpą główną osuwiska
(fot. 7.117), która jest bardzo wyraźna (jej maksymalna wysokość wynosi ok. 9 m), występują budynki mieszkalne i pola
uprawne. Kształt skarpy głównej jest łukowaty. Czoło osuwiska schodzi do wysokości 236 m n.p.m. i w północno-wschodniej części nasuwa się wyraźnym, ok. 1 m progiem na aluwia

potoku Bibiczanka (ryc. 7.58). O okresowej aktywności osuwiska świadczy występowanie wyraźnych form, skarpy wtórnej, wybrzuszeń i obniżeń terenu. Wysokość skarpy wtórnej,
która rozwinęła się poniżej skarpy głównej, we wschodniej
części osuwiska wynosi około 2 m. Jej kształt jest łukowaty.
Podłoże osuwiska stanowią iły, iłołupki piaszczyste, mułowce
oraz piaskowce (warstwy skawińskie) oraz lessy zlodowacenia północnopolskiego (Rutkowski, 1992). Wiek osuwiska nie
jest znany. Jego dalszy rozwój możliwy jest po wystąpieniu
intensywnych i długotrwałych opadów deszczu oraz podczas
wiosennych roztopów. Kolejne ruchy osuwiskowe i propagacja skarpy w górę stoku mogą zagrozić budynkom mieszkalnym i gospodarczym zlokalizowanym powyżej skarpy głównej i bocznej osuwiska.

Fot. 7.117. Widoczna skarpa główna, południowo-wschodnia część osuwiska przy ul. Witkowickiej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.18.
Osuwisko przy ul. Starzyńskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 85651

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Dębniki
Kraków
Brama Krakowska
Wisła
19°51’29,10” E 50°00’12,22” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych – holocen lub późny glacjał
nieaktywne
asekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
Iły i iłołupki (miocen środkowy)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły
mierzona: 13,6 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
5
236
282
241
217
1
29
6
195

Fot. 7.118. Widok na fragment niewyraźnej skarpy głównej
Osuwisko rozwinęło się na południowo-zachodnich stokach Góry Pastwiskowej w Skotnikach, w rejonie ul. Stefana
Starzyńskiego oraz ul. ks. Jakuba Wujka (ryc. 7.59). Znajduje
się na stoku o niewielkim nachyleniu, nieprzekraczającym 6°.
Rozpoczyna się słabo zaznaczającą się skarpą główną, która
w znacznym stopniu została przekształcona i zniwelowana
w wyniku działalności antropogenicznej. Najlepiej zachowana
jest w północno-wschodniej części, poniżej ulicy ks. Jakuba
Wujka. Zaznacza się tam obniżenie terenu w postaci półkolistej niszy (fot. 7.118). Poniżej skarpy głównej rzeźba jest słabo
widoczna (fot. 7.119). W środkowo-wschodniej części wystę-

Ryc. 7.59. Osuwisko przy ul. Starzyńskiego
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pują dwa progi akumulacyjne w postaci niskich, ale rozległych
nabrzmień terenu. Osuwisko kończy się 1-metrowym, miejscami zerodowanym czołem. Powierzchnia osuwiska to w przeważającej części krzewy i nieużytki. W jego wschodniej części
występuje roślinność wilgociolubna świadcząca o występujących tu podmokłościach. Obszar osuwiska w przeszłości był
użytkowany rolniczo, przez co jego rzeźba była sukcesywnie
zacierana. Obecnie wiele słabo zaznaczających się w rzeźbie
form znacznie lepiej odzwierciedlają stare zdjęcia lotnicze lub
numeryczne modele terenu. W obrębie osuwiska w 2017 roku

zostały wykonane badania geologiczne, w tym 14 wierceń
z czego 4 wykonane przy pomocy podwójnego aparatu rdzeniowego (Różański i in., 2017; ryc. 7.59). W rdzeniach wiertniczych udokumentowano występowanie licznych powierzchni
poślizgu. Najgłębsze z nich zarejestrowano na głębokościach
12,8 m p.p.t oraz 13,6 m p.p.t. (fot. 7.120; 7.121). Osuwisko ma
charakter skalno-zwietrzelinowy i rozwinęło się w mioceńskich
iłach i iłołupkach, przemieszczając również wyżejległe gliny pylaste i piaski (Rutkowski, 1992; Rózański i in., 2017). Powierzchnie poślizgu przebiegają na granicach gruntów o różnych
stopniach plastyczności, ale
stwierdzono je również w obrębie twardoplastycznych iłów
oraz na granicy iłów i iłołupków
(fot. 7.121). W górnych częściach
otworów nr 3 oraz 14 stwierdzono występowanie namułów
(ryc. 7.60). Niewykluczone, że
są one świadectwem występowania w tym miejscu, w przeszłości wewnątrzosuwiskowych
zagłębień bezodpływowych. Takie formy są charakterystyczne
dla obszarów osuwisk i tworzą
się w wyniku przemieszczania
mas koluwialnych i blokowania
odpływu wód. Obecnie na powierzchni osuwiska nie stwierdzono śladów aktywności.

Fot. 7.119. Niewielkie nierówności w środkowej części osuwiska

Ryc. 7.60. Przekrój geologiczny przez osuwisko w rejonie ul. Starzyńskiego (na podstawie Różański i in., 2017)
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Fot. 7.120. Powierzchnia poślizgu w iłach mioceńskich na głębokości 12.8 m p.p.t.

Fot. 7.121. Powierzchnia poślizgu w iłach na głębokości 13,6 m p.p.t.
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7.3.19.
Osuwisko przy węźle autostradowym Bieżanów
Charakterystyka osuwiska

ID 86058

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bieżanów – Prokocim
Niepołomice
Rów Skawiński
Serafa
20°03’46,22” E 50°00’56,26” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych - holocen
nieaktywne
asekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.122. Skarpa główna osuwiska

zapadlisko przedkarpackie
piaski, piaskowce, iłowce – warstwy
bogucickie (miocen środkowy)
brak możliwości obserwacji
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły, piaski
szacowana: > 10 m
5,5 m p.p.t. w rejonie czoła

Lokalizacja
18,3
340
702
231
203
6,5
34
5
1

Fot. 7.123. Wewnątrzosuwiskowy próg akumulacyjny

Osuwisko znajduje się przy południowo-wschodniej granicy miasta, w rejonie węzła autostradowego „Bieżanów”
(ryc. 7.61). Osuwisko rozwinęło się na stoku o niewielkim
nachyleniu. Rozpoczyna się półkolistą, ponad 6 metrową
i stromą skarpą główną, dobrze zachowaną szczególnie
w zachodniej części osuwiska (fot. 7.122). W części wschod-

Ryc. 7.61. Osuwisko na węźle autostradowym Bieżanów

niej skarpa jest niższa, mniej wyraźna i przekształcona antropogenicznie. Pod skarpą znajduje się spłaszczenie terenu
zakończone poprzecznym progiem wewnątrzosuwiskowym
(fot. 7.123), zaznaczającym się na całej szerokości osuwiska (ryc. 7.61). Poniżej wspomnianego progu teren jest łagodnie pochylony ku północy. Wyraźne czoło zachowało
się jedynie w północno-zachodniej części, na pozostałym obszarze zostało
zrównane przez działalność
antropogeniczną związaną
z zabudową domów jednorodzinnych.
Dokładny
przebieg granicy osuwiska
w jego dolnej części jest
trudny do wyznaczenia. Osuwisko posiada prawdopodobnie głęboką powierzchnię poślizgu, szacowaną na
ponad 10 m (ryc. 7.62). Ruchami zostały objęte zarówno powierzchniowe utwory piaszczysto gliniaste jak
i iłowce oraz pyły piaszczyste
warstw bogucickich (Gradziński, 1956; Lewandowski i Wójcik, 2009). Można
je określić jako osuwisko
typu pakietowego, w któ-
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rym pakiet warstw skalnych został w całości przemieszczony i zrotowany, na skutek czego utworzyło się wypłaszczenie oraz długi, poprzeczny próg wewnątrzosuwiskowy.
Na obszarze osuwiska, szczególnie w jego górnej części
występują podmokłości. Przez centralną część osuwiska
przebiega węzeł autostrady A-4. Drogi biegnące w kierunku skarpy głównej wybudowano na kilkumetrowych nasy-

pach. Skarpa w tych miejscach zachowana jest tylko fragmentarycznie (fot. 7.124). Osuwisko obecnie jest nieaktywne
i w ostatnich latach nie rejestrowano oznak przemieszczeń
gruntów. W rejonie dolnej granicy osuwiska wykonano badania
geologiczno-inżynierskie. Na podstawie wiercenia stwierdzono występowanie swobodnego zwierciadła wody gruntowej
na głębokości 5,5 m p.p.t. (Garecki i Krawczyk, 2017).

Ryc. 7.62. Schematyczny przekrój przez osuwisko przy węźle autostradowym Bieżanów

Fot. 7.124. Fragment zachowanej skarpy za nasypem drogowym
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.3.20.
Osuwisko na południowy zachód od ul. Żabiej
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bieżanów Prokocim
Kraków
Nizina Nadwiślańska
Drwinka
19°59’38.673” E 50°01’00.181” N
sztuczna – obciążenie nasypem
naturalna – infiltracja wód opadowych
i roztopowych
2013 – rozpoznane jako aktywne
aktywne ciągle, nieaktywne
insekwentne
skarpa erozyjna
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
piaski i piaskowce – warstwy bogucickie
(miocen); gliny i piaski (czwartorzęd)
poziomy
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny i/lub iły, antropogeniczny (nasypy)
szacowana: 6 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,39
55
95
227
211
4,0
27
21
300

Ryc. 7.63. Szkic osuwiska na SW od ul. Żabiej

ID 86063

Osuwisko przy ulicy Żabiej znajduje się na północ od ulicy Wielickiej, poniżej placu sportowego, nieopodal parku im.
A. i E. Jerzmanowskich (ryc. 7.63). Utworzone jest na prawym
brzegu rzeki Drwinki na skarpie erozyjnej. Teren osuwiska pokryty jest zaroślami krzewiastymi oraz lasem. Osuwisko ma nieregularny kształt, jego granice zwężają się w kierunku północno-wschodnim. Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe. Osuwisko rozpoczyna się dość wysoką (4 m) i stromą skarpą główną,
znajdującą się pod terenem szkoły. Kształt skarpy głównej jest
złożony, w przybliżeniu łukowaty. Od południa płynnie przechodzi w stromą skarpę boczną, znajdującą się tuż przy chodniku przy ulicy Wielickiej. W dolnej części obecne są również
skarpy wtórne o wysokości około 1,5 m, w których można obserwować wychodnie skał podłoża, którymi w tym przypadku
są piaskowce o barwie szarej, mocno spękane i warstwowane –
piaski bogucickie (fot. 7.125). Cała powierzchnia jest wyraźnie
zdeformowana, obserwuje się liczne wybrzuszenia i nabrzmienia terenu. W dolnej części występują także niewielkie podmokłości. Nachylenie koluwiów jest dość duże, zwiększające się
wraz z bliskością cieku wodnego. Osuwisko kończy się czołem
schodzącym do rzeki Drwinki, która eroduje jęzor osuwiskowy. Miąższość koluwium szacowana jest na około 6 m (Wójcik,
2014d). Przemieszczeniami zostały objęte mioceńskie piaski
i piaskowce bogucickie, czwartorzędowe gliny i/lub iły oraz
materiał antropogeniczny (Rutkowski, 1992).
Osuwisko ze względu na formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej zostało zaklasyfikowane
jako aktywne ciągle w części
północnej oraz wschodniej
(fot. 7.126), na pozostałym
obszarze jest nieaktywne.
W wyniku przemieszczeń
spowodowanych aktywnością osuwiska zniekształcone
zostały umocnienia brzegów
koryta oraz odchylone od
pionu słupy enegetyczne.
Wpływ na aktywność miała
erozja boczna potoku Drwinka oraz wypływy wód gruntowych i ujścia ścieków ze
starego i nieszczelnego odwodnienia. Dodatkowo do
uaktywnienia się fragmentu
osuwiska mogły mieć wpływ
przyczyny sztuczne takie jak
obciążenie zbocza gruntami
nasypowymi oraz zmiana
warunków hydrologicznych
i hydrogeologicznych, co
spowodowało
nawodnienie gruntów i obniżenie ich
parametrów
wytrzymałościowych, co w rezultacie
doprowadziło do osłabienia
struktury gruntu.

140

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK

Fot. 7.125. Odsłaniające się skały podłoża

Fot. 7.126. Aktywny fragment osuwiska w części wschodniej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.1.
Osuwisko przy ul. Orlej
Charakterystyka osuwiska

ID 85669

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Sanka
19°49’45,075” E 50°03’07,013” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych, prawdopodobnie holocen
okresowo aktywne
insekwentne
stok dolny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska
lessy; wapienie (jura górna); margle
(kreda górna)
poziome
strefa uskokowa
lessy, gliny z rumoszem
szacowana: 12 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
7,84
190
466
296
261
5,5
37
9
186

Ryc. 7.64. Szkic osuwiska przy ul. Orlej
Osuwisko zlokalizowane jest na wschód od ul. Orlej w Bielanach, na południowych stokach Srebnicy. Obszar osuwiska
w przewadze zajmują stare sady, które ku wschodowi stopniowo przechodzą w gęsty las. Przez dolną część osuwiska przebiega ścieżka, która prowadzi do wąwozu
Gomółczy Dół (ryc. 7.64).

Fot. 7.127. Deformacje powierzchni terenu w zachodniej części osuwiska

Osuwisko rozpoczyna się wyraźną skarpą główną, której wysokość na odcinku
centralnym dochodzi do 5,5 m (ryc. 7.64).
W części wschodniej jest ona miejscami
sztucznie nadsypana. Skarpa ta jest założona na progu strukturalnym – strefie
uskokowej o przebiegu W–E. Poniżej występują deformacje powierzchni terenu
wskazujące na okresowo aktywny charakter osuwiska (fot. 7.127). W części południowo-wschodniej zaznacza się wyraźny
próg akumulacyjny (fot. 7.128). Granica
dolna prawdopodobnie sięga dna doliny lecz została ona w znacznym stopniu
zerodowana.
Osuwisko to ma założenia tektoniczne. Skarpa główna rozwinęła się w oksfordzkich wapieniach a powierzchnia poślizgu i główne przemieszczenia prawdopodobnie objęły górnokredowe margle.
(Rutkowski 1992, 1993). Utwory podłoża
mezozoicznego są przykryte lessami zlodowaceń północnopolskich. Określenie
miąższości koluwium jest trudne. Biorąc
pod uwagę morfologię stoku oraz wielkość form osuwiskowych można przyjąć, że powierzchnia pośizgu w górnej
i środkowej części osuwiska znajduje się
poniżej 10 m p.p.t.

Fot. 7.128. Próg akumulacyjny w dolnej części osuwiska
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7.4.2.
Osuwisko w Bielanach
Charakterystyka osuwiska

ID 85594

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Brama Krakowska
Wisła
50°02’24,51” N 19°49’55,92” E
infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych, późny glacjał - holocen
nieaktywne
złożone
stok dolny
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
iły z domieszką piasków – warstwy
skawińskie (miocen środkowy),
wapienie (jura górna)
brak możliwości obserwacji
obecność uskoków związanych z wypiętrzaniem wapiennych zrębów
gliny, iły, rumosze
szacowana: 10 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
2,3
167
169
229
203
10
27
9
167

Ryc. 7.65. Osuwisko w Bielanach

Osuwisko w Bielanach znajduje się pomiędzy ulicami Zakręt a Mirowską. Rozwinęło się na południowo-zachodnich
stokach zrębu Lasu Wolskiego. Jest to stara forma, której
skarpa główna została założona na górnojurajskich wapieniach i jest częściowo przekształcona przez eksploatację
oraz nasypy.
Osuwisko ma charakter skalno-zwietrzelinowy. W jego
obrębie nie wykonywano wierceń, ale na podstawie mapy
geologicznej (Rutkowski, 1992) można stwierdzić, że na koluwia osuwiska składają się mioceńskie iły z domieszką piasków warstw skawińskich, piaski lodowcowe oraz rumosze
krzemienne pochodzące z wapiennych skał górnej jury. Osuwisko rozpoczyna się półkolistą skarpą główną o wysokości
6 m (ryc. 7.65) i niewielkim nachyleniu nieprzekraczającym
17°. Posiada też wyraźne skarpy boczne (fot. 7.129). Poniżej
skarpy znajduje się wypłaszczenie terenu (fot. 7.130)
Na terenie osuwiska występują liczne prostolinijne skarpy rolne. Rzeźba wewnątrzosuwiskowa jest słabo zachowana i została zatarta m.in. przez działalność rolniczą. W dolnej
części osuwiska znajdują się ogródki działkowe (fot. 7.131).
W wyniku zmian antropogenicznych dolny zasięg osuwiska
jest trudny do jednoznacznego wyznaczenia.
Czoło osuwiska słabo zaznacza się w terenie. Osuwisko
jest nieaktywne. Prawdopodobnie przebieg ruchów osuwiskowych związany jest z granicą ilastych warstw skawińskich,
które osadziły się w paleozatoce mioceńskiej, z wapieniami
górnej jury.
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Fot. 7.129. Skarpa boczna osuwiska

Fot. 7.130. Wypłaszczenie w środkowej części osuwiska,
w tle widoczna skarpa główna

Fot. 7.131. Nierówności w dolnej części osuwiska
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7.4.3.
Osuwisko poniżej ul. Chełmskiej
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Olszanica
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°50’32,077’’E 50°03’46,671’’N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
insekwentne
stok dolny
inny

ID 85603
Osuwisko poniżej ul. Chełmskiej rozwinęło się w dolnej części
północno-wschodniego wzniesienia, na którym zlokalizowany
jest Kopiec Niepodległości im. Józefa Piłsudzkiego. Osuwisko
rozpoczyna się wyraźną skarpą o wysokości ok. 12 m (ryc. 7.66).
Poniżej skarpy głównej zaznacza się wyraźny rów rozpadlinowy (fot. 7.132, 7.133). Czoło osuwiska jest słabo widoczne
w terenie. W obszarze, który obejmuje osuwisko znajdują się
dwa budynki mieszkalne i jeden gospodarczy oraz dwie drogi
dojazdowe. Na potrzeby nowych inwestycji w bliskim sąsiedz-

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska, zapadlisko
przedkarpackie
warstwy skawińskie - iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce (miocen
środkowy i górny); wapienie (oksford);
lessy (zlodowacenie północnopolskie);
piaski (plejstocen)
brak możliwości obserwacji/ poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny, iły, lessy, gliny lesspodobne, nasypy
szacowana: 16 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
1,58
164
123
276
246
12
87
9
334

Fot. 7.132. Skarpa główna osuwiska przy ul. Chełmskiej

Fot. 7.133. Rów rozpadlinowy poniżej skarpy głównej osuwiska przy ul. Chełmskiej
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twie i na terenie osuwiska,
zostały sporządzone dwie
dokumentacje geologiczne
(Michalczyk i in., 2015; Kos
i in., 2017). Dokumentacje te
dotyczyły działek znajdujących się przy zachodniej granicy osuwiska. Na podstawie
wykonanych wierceń sporządzono przekrój geologiczny
osuwiska (ryc. 7.67). Podłoże osuwiska stanowią: oksfordzkie wapienie, iły, iłołupki
piaszczyste, mułowce, piaskowce (warstwy skawińskie),
plejstoceńskie piaski i lessy
zlodowacenia północnopolskiego (Rutkowski, 1992).
Osuwisko obecnie nie wykazuje aktywności. W przypadku jego ponownego uaktywnienia, do czego może dojść
po intensywnych opadach
deszczu może zagrażać infrastrukturze znajdującej się
w jego obrębie.
Ryc. 7.66. Szkic osuwiska przy ul. Chełmskiej

Ryc. 7.67. Przekrój geologiczny osuwiska przy ul. Chemskiej (na podstawie Michalczyk, 2016; Kos, 2017)
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7.4.4.
Osuwisko nad ul. Księcia Józefa
Charakterystyka osuwiska

ID 85700

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°50’53,4” E 50°02’45,8” N
infiltracja wód opadowych oraz roztopowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
insekwentne
dolny i środkowy stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie skaliste oraz lessy
brak możliwości obserwacji
strefa przyuskokowa
bloki (głazy), lessy i gliny lessopodobne
oraz gliny z rumoszem
szacowana: 25 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
3,71
389
128
306
212
15
94
13
204

Ryc. 7.68. Szkic osuwiska przy ul. Księcia Józefa

Osuwisko zlokalizowane jest na południowych stokach
Garbu Sowińca i znajduje się na północ od ulicy Księcia Józefa. Obejmuje dolne oraz środkowe stoki wzgórza (ryc. 7.68;

Fot. 7.134. Widok na skarpę główną osuwiska nad ul. Księcia
Józefa

Fot. 7.135. Czoło jęzora koluwialnego

fot. 7.134). W podłożu osuwiska znajdują się górnojurajskie wapienie skaliste (Rutkowski, 1992). W skład materiału koluwialnego wchodzą gliny z rumoszem wapiennym, lessy i gliny lessopodobne. Osuwisko uruchomione zostało w formie zsuwu
skalno-zwietrzelinowego utworzonego w strefie tektonicznej
o przebiegu SW-NE
Jest to forma o wydłużonym kształcie obejmująca środkowy i dolny fragment stoku. Skarpa główna ma półokrągły,
wyraźny kształt, a jej wysokość jest zróżnicowana i wynosi
od 3 do 15 metrów wysokości (w północno-zachodnim fragmencie). Nie jest to jednak jej pierwotny charakter. W przeszłości skarpa była zestromiana i sztucznie podebrana w czasie eksploatacji wapieni. Obszar osuwiska ze względu na aktywność
został podzielony na dwie części (ryc. 7.68). Obszar północny
został zaklasyfikowany jako nieaktywny, natomiast w środkowej części osuwiska wydzielono obszar okresowo aktywny.
Rzeźba wewnątrzosuwiskowa jest tu bardzo bogata i dobrze widoczna. Obecne są liczne wybrzuszenia, nierówności,
spłaszczenia i obniżenia terenu, wydzielono także kilka skarp
wtórnych. Ich kształt wyznacza zakres obszaru okresowo aktywnego, a ich wysokość nie przekracza 6 metrów wysokości.
W dolnej części osuwiska w jego centralnym fragmencie dobrze oznacza się także jęzor zakończony czołem, którego wysokość dochodzi do 4 metrów (fot. 7.135). Przypuszcza się,
że przeważająca cześć materiału koluwialnego została przemieszczona poza wylot doliny i tam rozmyta przez ciek wodny.
Szacowana miąższość osadów koluwialnych wynosi około
25 metrów. Obecnie na terenie osuwiska znajdują się lasy, zarośla krzewiaste, ścieżki leśne oraz nieużytki. Osuwisko w swojej
dolnej części granicy od wschody z teren zagrożonym ruchami
masowymi (ID 11619).
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7.4.5.
Osuwisko za stacją kolejową Kraków Mydlniki
Charakterystyka osuwiska

ID 85775

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bronowice
Kraków
Obniżenie Cholerzyńskie
Rudawa
19°50’46,48” E 50°05’32,5” N
infiltracja wód opadowych
brak danych
nieaktywne
asekwentne
cały stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska
plejstoceńskie piaski lodowcowe
poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
piaski, gliny i iły
szacowana: 4 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,67
80
88
248
226
4
22
15
330

Ryc. 7.69. Szkic osuwiska przy stacji kolejowej Kraków Mydlniki

Szacowana głębokość powierzchni poślizgu przebiega
Osuwisko rozwinęło się na północny-wschód od przystanku kolejowego Kraków Mydlniki (ryc. 7.69), na stoku doliny na głębokości 14 metrów. Obszar dokoła osuwiska został
rzecznej. Jest to insekwentny zsuw o charakterze skalno-zwie- zaklasyfikowany jako teren zagrożony ruchami masowymi
trzelinowym. Rozwinęło się w obrębie wapieni jurajskich oraz o ID 11623.
utworów czwartorzędowych, takich jak piaski
i lessy (Rutkowski, 1992).
Osuwisko obecnie nie
wykazuje aktywności
Rozpoczyna się skarpą główną, której wysokość osiąga 5 metrów
(fot. 7.136). W rzeźbie
wewnętrznej osuwiska
wyróżniona została pojedyncza skarpa wtórna. Swoim przebiegiem
oraz kształtem naśladuje
skarpę główną. Jej wysokość nie przekracza 3 m.
Pomiędzy skarpą główną, a wtórną widoczne
jest obniżenie terenu.
Rzeźba wewnątrz-osuwiskowa jest słabo czytelna, zaznacza się głównie poniżej skarpy wtórnej oraz w rejonie skarpy
głównej (fot. 1). Czoło
osuwiska schodzi w dół
stoku ku północnemu
zachodowi i nie przekraFot. 7.136. Widok na skarpę główną osuwiska
cza 3 m wysokości.
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7.4.6.
Osuwisko w Przegorzałach
Charakterystyka osuwiska

ID 85742

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°52’36,7” E 50°00’06,5” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
złożone
cały stok
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska, zapadlisko
przedkarpackie
Iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce – warstwy skawińskie, wapienie
oraz gliny mułkowate (pyłowate)
poziome lub niemożliwe do obserwacji
strefa przyuskokowa
gliny lessopodobne, lessy, gliny, iły oraz
gliny z rumoszem
szacowana: 20 m; szacowana na głębokości 6 m, w koluwium obecne są wysięki oraz podmokłości

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.70. Szkic osuwiska w Przegorzałach

Lokalizacja
13,51
370
502
253
204
12
49
8
172

Osuwisko w Przegorzałach jest dużą formą na której
obszarze znajdują liczne zabudowania mieszkalne, gospodarcze oraz drogi gminne i linie przesyłowe (ryc. 7.70). Osuwisko rozwinęło się na podłożu składającym się z czwartorzędowych glin mułkowatych, utworów warstw skawińskich
i wapieni jurajskich (Rutkowski, 1992). Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe, nieaktywne.

Teren osuwiska obecnie posiada gęstą zabudowę w postaci zarówno budynków gospodarczych jak i mieszkalnych,
a wcześniej był użytkowany rolniczo (fot. 7.137). Spowodowało to silne przekształcenie pierwotnej rzeźby wewnętrznej
oraz granic osuwiska. Dobrze widoczna jest skarpa główna,
której wysokość sięga do 12 metrów (fot. 7.138, 7.139). Poniżej skarpy w rzeźbie terenu zaznaczają są liczne spłaszczenia,
nabrzmienia, nierówności oraz obniżenia gruntu. Zachodnia
granica osuwiska jest trudna do jednoznacznego wyznaczenia
ze względu na gęsta zabudowę oraz nakładające się na siebie
różne genetyczne formy i osady (Wójcik, 2014e). Natomiast
wschodnia granica jest wyraźną kontynuacją skarpy głównej.
Jej przebieg często zmienia kierunek. Wysokość skarpy nie
jest jednostajna na całej jej długości i waha się od 3 do 12 m.
Osad, który uległ ruchom masowym, zsuwa się w kierunku terasy Wisły i miejscami zaznacza się w formie progów akumulacyjnych i czoła. Miejscami osiągają one wysokość 20 metrów.
Utwory te to w przeważającej części gliny, gliny z rumoszem,

Fot. 7.137. Widok na skarpę boczną oraz powierzchnię koluwium
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iły, lessy oraz nasypy antropogeniczne (Murzyn, 2014).
Osuwisko
zaliczane
zostało do nieaktywnych,
poza górnym fragmentem,
gdzie w maju 2010 roku doszło do uaktywnienia. Nie
można jednak wykluczyć
że taki stan nie może ulec
zmianie. Ponowne wystąpienie ruchów masowych
może pojawić się po długotrwałych i obfitych opadach lub przy złym prowadzeniu gospodarki wodno-ściekowej (Wójcik, 2014e).
Na podstawie wierceń
przeprowadzonych na potrzeby dokumentacji geologicznej w 2013 roku we
wschodniej części osuwiska
wyznaczono powierzchnie
poślizgu znajdujące się na
głębokości od 8 do 11,4 m
w obrębie iłów mioceńskich
(Murzyn, 2014; ryc. 7.71).
Jednak ze względu na wielkości osuwiska nie można
wykluczyć większej ilości
powierzchni poślizgu oraz
znacznie bardziej złożonej
natury niż mogły by świadczyć przeprowadzone dotychczas badania. Szacowana głębokość koluwiów
może sięgać nawet 20 m
i nie wykluczone, że może
obejmować także skały
wieku jurajskiego.

Ryc. 7.71. Przekrój przez w Przegorzałach

Fot. 7.138. Widok na skarpę główną osuwiska w Przegorzałach

Fot. 7.139. Skarpa główna w E części osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.7.
Osuwisko przy ul. Bolesława Śmiałego
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Dębniki
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°48’57,06” E 50°01’07,13” N
infiltracja wód opadowych, budowa geologiczna (występowanie skał pylastych
pościelonych piaskami rzecznymi)
holocen
okresowo aktywne
asekwentne
skarpa terasy
wypukły-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska
gliny, lessy (czwartorzęd), wapienie
(górna jura)
poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
gliny lessopodobne, piaski i nasypy
antropogeniczne
szacowana: 4 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
67
86,51
214,6
202,6
2
12
10
357

ID 85611

Osuwisko zlokalizowane jest w zachodniej części Krakowa,
poniżej ulicy Bolesława Śmiałego (ryc. 7.72). Jest to osuwisko
typu frontalnego, które rozwinęło się w skarpie przykorytowej
starorzecza Wisły. Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości
od 2 do 3,5 m (fot. 7.140). Skarpa ta na znacznej długości została
przekształcona w wyniku składowania nasypów. Zasypanie
części osuwiska materiałem antropogenicznym spowodowało
zatarcie pierwotnego kształtu skarpy głównej. Obecnie trudno
jest jednoznacznie ustalić jej przebieg w centralnej części,
dlatego nie można ustalić dokładnego przebiegu górnych
granic osuwiska.
Rzeźba wewnątrzosuwiskowa poniżej nasypów jest dobrze
widoczna. Obecne są nierówności, zagłębienia oraz nabrzmienia
terenu związane z przemieszczaniem koluwium (fot. 7.141).
Czoło osuwiska jest dobrze widoczne. Jego wysokość we
wschodniej części dochodzi do 3 m. Zaobserwowane formy
wskazują na jego okresową aktywność.
Podłoże osuwiska zbudowane jest z górnojurajskich wapieni,
na których zalegają mioceńskie utwory ilaste warstw skawińskich
(Rutkowski, 1992). Na powierzchni występują lessy oraz gliny.
Ruchami masowymi zostały objęte utwory antropogeniczne,
czwartorzędowe gliny lessopodobne oraz prawdopodobnie
mioceńskie iły. Szacowana miąższość koluwiów wynosi około 5 m.
Na rozwój osuwiska oprócz naturalnych czynników takich
jak infiltracja wód opadowych i roztopowych mogło mieć
wpływ również składowanie nasypów poniżej drogi. Dodatkowe
dociążenie koluwium niekorzystnie wpłynęło na stateczność stoku.

Ryc. 7.72. Szkic osuwiska przy ul. Bolesława Śmiałego
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Fot. 7.140. Skarpa główna osuwiska przy ul. Bolesława Śmiałego

Fot. 7.141. Widoczne zaburzenia powierzchni terenu na obszarze osuwiska
151

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.8.
Osuwisko przy ul. Hofmana
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°53’53,3” E 50°03’18,7” N
infiltracja wód opadowych oraz roztopowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
złożone
lej źródłowy
wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie jurajskie, lessy, iły, iłołupki
piaszczyste, mułowce, piaskowce
brak możliwości obserwacji, poziomy
strefa przyuskokowa
gliny lessopodone, lessy i iły, gliny
oraz gliny z rumoszem
szacowana: 15 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
4,52
302
225
269
221
2
48
7
53

ID 85653
Osuwisko zlokalizowane jest w leju źródłowym na stoku
pomiędzy Kopcem Kościuszki, a ulicą Królowej Jadwigi, na
południe od ulicy Hofmana (ryc. 7.73). Aktualnie teren osuwiska jest przestrzenią miejską w obrębie, której znajdują
się ścieżki spacerowe, lasy oraz łąki. Rozpoczyna się skarpą
główną o półkolistym kształcie i wysokości do 3 m (fot. 7.142).
W kierunku północno-wschodnim przechodzi w skarpę boczną o wyraźniejszym, prostolinijnym przebiegu (fot. 7.143).
Rzeźba wewnątrzosuwiskowa jest zróżnicowana. Obserwuje
się niewielkie deformacje terenu w formie nabrzmień, spłaszczeń i obniżeń. Formy te są erodowane przez spływy wód
powierzchniowych w obrębie leja. We wschodniej części osuwiska zaznacza się wyraźny próg akumulacyjny o wysokości
nieprzekraczającej 3 m. Charakter tych form wskazuje, że przeważająca część osuwiska jest okresowo aktywna. Jedynie najbardziej wysunięty na północ fragment został zaklasyfikowany
jako nieaktywny, gdyż formy wewnętrzne osuwiska są słabo
zachowane. W środkowej części osuwiska zaznacza się skarpa
wtórna o wysokości 5 m.
Osuwisko rozwinęło się w obrębie lessów oraz prawdopodobnie mioceńskich utworów ilastych zalegających na
górnojurajskich wapieniach. W centralnej części osuwiska
udokumentowano również występowanie mioceńskich wapieni typu caliche. Niewykluczone, że dolna część osuwiska
objęła mioceńskie wapienie ostrygowe odsłaniające się poniżej osuwiska, na lewym zboczu doliny. Osuwisko ma charak-

Ryc. 7.73. Szkic osuwiska przy ul. Hofmana
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ter skalno-zwietrzelinowy. Miąższość koluwiów jest trudna
do określenia. Szacuje się ją na około 15 m. Ze względu na
kierunek przemieszczania materiału koluwialnego jest to
osuwisko złożone.
Teren, na którym zlokalizowane jest osuwisko został
znacznie przekształcony antropogenicznie. W przeszłości użytkowany był przez wojsko oraz ludność miejską.

Znajduje się na nim szaniec polowy będący elementem zespołu fortyfikacji Twierdzy Kraków, który przetrwał do dziś
w stanie prawie nienaruszonym. Działania wojskowe silnie
wpłynęły na obecną morfologię obszaru, w związku z czym
nie wyklucza się przekształcenia pierwotnego charakteru
osuwiska, w tym jego rzeźby wewnętrznej i kształtu.

Fot. 7.142. Widok na skarpę główną osuwiska przy ul. Hofmana

Fot. 7.143. Rejon skarpy bocznej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.9.
Osuwisko w Przegorzałach powyżej ul. Księcia Józefa
Charakterystyka osuwiska

ID 85751

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°53’16,297” E 50°02’57,93” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
insekwentne
stok cały
wypukły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie (jura górna); iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce - warstwy
skawińskie (miocen); lessy (zlodowacenia północnopolskie)
lessy - poziomy
strefa przyuskokowa
lessy, iły, gliny z rumoszem
szacowana: 20 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
5,03
404
140
269
208
2
62
8
189

Ryc. 7.74. Szkic osuwiska w Przegorzałach powyżej
ul. Księcia Józefa

Osuwisko znajduje się w rejonie Przegorzał na południowych
stokach wzgórza św. Bronisławy, a jego jęzor sięga ulicy Księcia Józefa (ryc. 7.74). Na terenie osuwiska znajdują się głównie
ogródki działkowe oraz roślinność krzewiasta i lesista. W dolnej
części zlokalizowana jest zabudowa usługowo-mieszkaniowa.
Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe, które powstało poprzez zsuw. Zajmuje środkową oraz dolną część stoku o ekspozycji południowej i charakteryzuje się wydłużonym kształtem.
Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości około 2 m i nachyleniu około 25o (fot. 7.144). Obszar osuwiska jest przekształcony
antropogenicznie przez ogródki działkowe, w związku z czym
pojawia się szereg skarp sztucznych oddzielających poszczególne działki oraz zabudowę. Obserwacja rzeźby wewnątrzosuwiskowej jest utrudniona – obserwować można jedynie wybrzu- Fot. 7.144. Skarpa główna osuwiska
szenia terenu i nierówności na stoku
(fot. 7.145). Średnie nachylenie wynosi
około 8o. Osuwisko jest formą starą, nie
wykazującą obecnie aktywności. Należy
do form głębokich, a maksymalna miąższość koluwium może dochodzić 20 m.
W podłożu osuwiska występują jurajskie wapienie. Niewykluczone, że nad
nimi znajdują się ilaste utwory mioceńskie warstw skawińskich, które występują lokalnie w paleozatokach zrębu Lasu
Wolskiego. Powierzchnia poślizgu mogła
rozwinąć się w obrębie górnych partii
wapieni lub wyżejległych iłów przemieszczając również utwory powierzchniowe zbudowane z lessów. Obecnie
Fot. 7.145. Subtelne formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej
osuwisko nie wykazuje aktywności.
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.10.
Osuwisko przy ulicy św. Bronisławy
Charakterystyka osuwiska

ID 85658

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°54’46,45” E 50°03’10,69” N
sztuczna – podcięcie przez wykop
naturalna – infiltracja wód opadowych i
roztopowych
holocen; 2011 uaktywnienie górnej
części
aktywne okresowo, nieaktywne
asekwentne
stok dolny
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie (jura górna);
lessy (zlodowacenia północnopolskie)
lessy - poziomy
strefa przyuskokowa
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły
szacowana: 5 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.146. Antropogeniczne przekształcenie terenu w rejonie
skarpy głównej

Lokalizacja
0,19
47
51
217
207
2,5
20
11
92

Osuwisko znajduje się na skrzyżowaniu ulic św. Bronisławy
i Królowej Jadwigi, na zachodnim zboczu Góry św. Bronisławy. Swoim zasięgiem obejmowało zabudowania mieszkaniowe oraz część terenu należącego do Kościoła pw. Najświętszego Salwatora (ryc. 7.75). Jest to małe osuwisko gruntowe
(ziemne) o układzie geologicznym asekwentnym. Rozpoczy-

na się półkolistą skarpą główną założoną w utworach lessowych zalegających na jurajskich wapieniach. (Rutkowski, 1992;
fot. 7.146). Teren osuwiska, poza rejonem skarpy głównej, jest
w całości zabudowany. W związku z całkowitym przekształceniem antropogenicznym osuwiska niemożliwe jest wyróżnienie elementów rzeźby wewnątrzosuwiskowej. Teren został
wyrównany, a materiał koluwialnym wybrany ze względu na
budynki mieszkalne i usługowe. Czoło osuwiska jest trudne do
wyznaczenia i ma charakter przypuszczalny. Górna część osuwiska (głównie rejon skarpy głównej) jest aktywna okresowo,
do ostatnich ruchów doszło w 2011 roku. Podłoże osuwiska
budują górnojurajskie wapienie, których zwietrzelina mogła
również ulec przemieszczeniom. Osuwisko znajduje się w strefie przyuskokowej zrębu Lasu Wolskiego (Rutkowski, 1992).
Osuwisko uaktywniło się na
skutek przyczyn sztucznych oraz
naturalnych. Do sztucznych należy podcięcie stoku przez wykop,
do naturalnych infiltracja wód.
W 2011 r. nastąpiło uaktywnienie
się części osuwiska w wyniku wybrania ziemi ze skarpy. Przez brak
odpowiednich zabezpieczeń na
murze okalającym kościół pojawiły
się pęknięcia. Rejon skarpy głównej został zabezpieczony przez
inwestora budowlanego, budującego budynek poniżej skarpy
głównej.
W przypadku odnowienia się
ruchów osuwiskowych zagrożona jest kaplica znajdująca się nad
skarpą oraz budynki w dolnej części osuwiska.

Ryc. 7.75. Osuwisko przy ulicy św. Bronisławy
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.11.
Osuwisko na Górze św. Bronisławy
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°53’06,284” E 50°03’33,104” N
infiltracja wód opadowych, sprzyjający
układ warstw
holocen; w 2010 uaktywnienie górnej
części
nieaktywne i aktywne okresowo
złożone
stok górny i środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie (jura górna); iły (miocen),
lessy górne (czwartorzęd),
lessy – poziomy
wapienie – skośne do nachylenia stoku
uskoki zrębu, tektonika przyuskokowa
gliny i/lub iły, gliny z rumoszem, bloki
(głazy), pakiety skalne
szacowana: 20 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
8,54
360
440
280
211
6
95
11
5

ID 85645
Jest to osuwisko o wydłużonym kształcie rozwinięte na
północnym stoku Góry św. Bronisławy, utworzone w jego
górnej części (ryc. 7.76). Procesami objęta jest ulica Lajkonika, a czoło sięga ulicy Pod Sikornikiem. Osuwisko znajduje się
w jednostce tektonicznej zrębu Lasu Wolskiego. W dolnej części osuwiska znajdują się zabudowania mieszkalne oraz gospodarcze, ogródki działkowe i domki letniskowe, nieużytki,
sady, a w górnej las. Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe
powstałe przez zsuw.
Osuwisko rozpoczyna się wysokimi i stromymi skarpami
założonymi na wychodniach górnojurajskich wapieni, rozpoczynających się w strefie powierzchni garbu. Poniżej skarpy
występują spłaszczenia ograniczone progami, zagłębienie
bezodpływowe itd. Można zauważyć dwudzielną budowę
osuwiska – zdecydowanie wyraźniejsza rzeźba wewnątrzosuwiskowa występuje w górnej części osuwiska (fot. 7.147).
W części dolnej formy rzeźby zostały zatarte przez działania
antropogeniczne związane z przekształceniem terenu, głównie pod zabudowę. W górnej części zaobserwowano ślady
działalności ludzkiej, związanej z obecnością rowów i okopów
wojskowych. Można również wyróżnić liczne skarpy wtórne oraz progi akumulacyjne. Czoło osuwiska jest trudne do
wyznaczenia i nie zaznacza się wyraźnie w terenie, ze względu na przekształcenia terenu pod działalność budowlaną.
W środkowej części osuwiska znajduje sie stary kamieniołom.
Podłoże osuwiska stanowią wapienie skaliste i wapienie
ławicowe z krzemieniami oraz wapienie z wkładkami margli
i wapieni skalistych wieku oksfordzkiego (Rutkowski, 1992).
Na koluwium składają się
czwartorzędowe
lessy
i mioceńskie iły. Niewykluczone, żę przemieszczeniom uległy również
górne partie wapieni.
Jest to stare osuwisko
– utworzone w późnym
glacjale lub wczesnym
holocenie. Zauważa się
przejawy procesów grawitacyjnych na terenie
zalesionym – skarpy skalne (fot. 7.148) na wychodniach jurajskich wapieni
(Wójcik, 2015). Niewykluczone, że w obrębie koluwiów osuwiska występują
podatne na ruchy masowe
mioceńskie iły, które udokumentowano na znacznych wysokościach północnych stoków wzgórza
św. Bronisławy (Jaskólski
i in., 2013). Osuwisko jest
prawdopodobnie głębokie. Miąższość koluwium
może dochodzić do 20 m.

Ryc. 7.76. Szkic osuwiska na Górze św. Bronisławy
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Fot. 7.147. Powierzchnia górnej części osuwiska

Fot. 7.148. Fragmenty wapieni w skarpie głównej
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.12.
Osuwisko przy ulicy Kaszubskiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85592

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°49’35,25” E 50°02’24,57” N
infiltracja wód opadowych
holocen
okresowo aktywne, nieaktywne
asekwentne
zbocze doliny
wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

monoklina śląsko-krakowska
zapadlisko przedkarpackie
wapienie (oksford); iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce - warstwy
skawińskie (miocen środkowy i górny);
piaski (zlodowacenie środkowopolskie)
piaski - poziome
brak możliwości obserwacji
detrytyczny, gliny
i/lub iły, gliny z rumoszem
szacowana: 8 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.77. Osuwisko przy ulicy Kaszubskiej
Małe skalno-zwietrzelinowe osuwisko typu insekwentnego, które rozwinęło się na zboczu doliny Wisły. Występuje na
stoku wklęsłym o ekspozycji SE. Zlokalizowane jest poniżej
ulicy Kaszubskiej (ryc. 7.77). Na terenie osuwiska występują
nieużytki oraz zarośla krzewiaste, swoim zasięgiem obejmuje także niewielką część budynku gospodarczego. Osuwisko
znajduje się w strefie przyuskokowej.

Lokalizacja
0,63
97
85
220
206
2
20
5
150

Rozpoczyna się niską skarpą główną o łukowatym
przebiegu o wysokości około 2 m i nachyleniu około 25°
(fot. 7.149). Osuwisko przemieszczało się w kierunku południowym. Górna, północna część osuwiska
jest dość stroma, w przeciwieństwie do części
dolnej, gdzie widoczne jest wypłaszczenie powierzchni koluwiów. Występują skarpy wtórne
o wysokości nie przekraczającej 3 m. Na jęzorze,
schodzącym do dna doliny Wisły, obserwuje
się wyraźną wewnętrzną rzeźbę osuwiskową.
W NE części zaobserwowano nierówności i deformacje terenu wskazujące na okresową aktywność osuwiska (fot. 7.150). Pozostała część
jest nieaktywna. Miąższość koluwium szacuje
się na około 8 m.
Osuwisko rozwinęło się na wychodniach jurajskich wapieni skalistych i mioceńskich iłów,
iłołupków piaszczystych, mułowców oraz piaskowców warstw skawińskich oraz czwartorzędowych glin lessowych, piasków i żwirów fluwioglacjalnych (Rutkowski, 1992). Detrytyczny
materiał koluwialny składa się z glin, iłów oraz
glin z rumoszem.

Fot. 7.149. Skarpa główna osuwiska

Fot. 7.150. Powierzchnia koluwium w części okresowo aktywnej
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Latem 2010 roku osuwisko uaktywniło się,
w związku z opadami atmosferycznymi. Spowodowało to naruszenie konstrukcji przybudówki
do budynku gospodarczego oraz powstanie
skarp i przemieszczenie gruntów na dwóch
działkach przyzagrodowych. Wykonano wówczas wstępne wyrównanie i odwodnienie jednej działki (Rączkowski, 2010).

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.13.
Osuwisko przy ul. Księcia Józefa
Charakterystyka osuwiska

ID 85689

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Wisła
19°50’07,74” E 50°02’34,419” N
infiltracja wód opadowych oraz roztopowych
holocen
nieaktywne
insekwentne
stok dolny
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego
wapienie (oksford)
brak możliwości obserwacji
strefa przyuskokowa
detrytyczny, gliny i/lub iły, gliny z rumoszem
szacowana: 10 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.78. Szkic osuwiska przy ul. Księcia Józefa

Lokalizacja
1,38
130
118
253
225
2
36
11
167

Jest to osuwisko skalno-zwietrzelinowe znajdujące się
w Bielanach przy ulicy Księcia Józefa (ryc. 7.78). Znajduje się
w dolnej części stoku Srebrnej Góry o południowej ekspozycji. Osuwisko powstało w wyniku zsuwu na skutek działania
czynników naturalnych takich jak intensywna infiltracja wód
opadowych i roztopowych. W górnej części osuwiska znajdują się winnice, w środkowej i dolnej W górnej części osuwiska
znajdują się nieużytki oraz zarośla krzewiaste. W dolnej części
znajduje się ogródek działkowy wraz z domkiem letniskowym.
Przez osuwisko przebiegają ulice Księcia Józefa oraz Krucza.

Rozpoczyna się stosunkowo łagodnie nachyloną (20°) skarpą główną o łukowatym przebiegu, znajdującą się na terenie
winnic (fot. 7.151). Działalność rolnicza zdecydowanie zatarła pierwotny charakter skarpy i złagodziła jej powierzchnię.
Część środkowa osuwiska jest zdecydowanie mniej zmieniona
antropogenicznie, w związku z czym formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej są znacznie lepiej widoczne i mniej zatarte.
Można zauważyć niskie skarpy wtórne oraz progi akumulacyjne. Ze względu na silne przekształcenie antropogeniczne,
dolna granica osuwiska ma charakter przypuszczalny. Osuwisko zostało dodatkowo przekształcone przez nasypy drogowe
oraz wyrównanie terenu pod ogródek działkowy i domek letniskowy. Osuwisko jest formą starą, nie wykazującą obecnie
aktywności.
Osuwisko obejmuje oksfordzkie utwory wapienne (górna
część) oraz przykrywające je mioceńskie iły w dolnej części
(Rutkowski, 1992). Do osuwiska od strony wschodniej przylega
teren zagrożony (ID 11618), wyróżniony na podstawie charakterystycznego ukształtowania powierzchni terenu.

Fot. 7.151. Skarpa główna
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.14.
Osuwisko przy ul. Zaścianek
Charakterystyka osuwiska

ID 85654

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°54’07,16” E 50°03’17,166” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
insekwentne
stok środkowy
wypukło-wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zrąb Lasu Wolskiego,
wapienie (jura górna),
iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce - warstwy skawińskie (miocen
środkowy i górny)
lessy - poziome
strefa przyuskokowa
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły,
gliny z rumoszem
szacowana: 13 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.79. Szkic osuwiska przy ul. Zaścianek

Lokalizacja
1,95
188
161
240
213
3,5
38
8
32

Osuwisko skalno-zwietrzelinowe, znajdujące się przy ulicach Malczewskiego oraz Zaścianek na Salwatorze (ryc. 7.79).
Położone jest na wschodnim stoku Góry św. Bronisławy. Zajmuje środkową część stoku o ekspozycji NE. Teren osuwiska
zajmują zarośla krzewiaste oraz las i łąki.
Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości 3,5 m, założoną w lessach górnych zlodowacenia północnopolskiego
i przemieszcza się w kierunku NE. Skarpa główna płynnie
przechodzi w stromą i wysoką skarpę boczną od strony
NW (fot. 7.152). Skarpy wtórne są widoczne w górnej części

Fot. 7.153. Rzeźba wewnątrzosuwiskowa
osuwiska. Są niskie, o wysokości nie przekraczającej 3 m oraz
o łukowato wygiętym kształcie. W części dolnej stwierdzono dość dobrze widoczne wybrzuszenia i nabrzmienia terenu (fot. 7.153). We wschodniej części osuwiska znajduje się
nasyp, przez co granica osuwiska jest tam słabo widoczna.
Przez osuwisko przebiega
droga gruntowa, łącząca od
południa aleję J. Waszyngtona z ulicą Malczewskiego na
północy. Osuwisko jest od
stron północnej i wschodniej, otoczone zabudowaniami mieszkalnymi gospodarczymi.
Podłożem osuwiska są wapienie jurajskie, mioceńskie
iły, iłołupki piaszczyste, mułowce i piaskowce warstw
skawińskich oraz lessy zlodowacenia północnopolskiego
(Rutkowski, 1992). Materiał
koluwialny składa się z glin,
iłów oraz lessów.

Fot. 7.152. Skarpa boczna osuwiska
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.4.15.
Osuwisko przy ul. Chełmskiej
Charakterystyka osuwiska

ID 85602

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Zwierzyniec
Kraków
Pomost Krakowski
Rudawa
19°50’24,812” E 50°03’44,955” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych
holocen
nieaktywne
asekwentne
stok dolny
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

monoklina śląsko-krakowska, zapadlisko
przedkarpackie
wapienie (oksford); iły, iłołupki piaszczyste, mułowce, piaskowce - warstwy
skawińskie (miocen); lessy (zlodowacenia północnopolskie); gliny i piaski
(czwartorzęd)
lessy i gliny – poziomy
strefa przyuskokowa
antropogeniczne (nasypy), detrytyczny,
lessy i gliny lessopodobne, gliny i/lub iły,
gliny z rumoszem
mierzona: 15,8 m
3,5 m p.p.t.

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.80. Szkic osuwiska przy ulicy Chełmskiej

Lokalizacja
1,11
169
95
275
246
2,5
75
15
336

Fot. 7.154. Skarpa główna (boczna) osuwiska częściowo nadsypana

gu NE – NW. Osuwisko schodzi w kierunku północno-zachodnim i kończy się czołem, które ma charakter przypuszczalny ze
względu na działalność człowieka i związane z tym przekształcenie terenu. Cały stok jest delikatnie pofałdowany. Nie obserwuje się świeżych zmian w morfologii takich jak pęknięcia czy
osunięcia, w związku z czym osuwisko zaklasyfikowano jako
nieaktywne.
W 2017 roku wykonano dokumentację geologiczno-inżynierską (Różański i Strzelska, 2017) w celu rozpoznania warunków geologiczno-inżynierskich w rejonie trzech inwestycji przy ul. Chełmskiej w Krakowie, która obejmowała również charakterystykę omawianego osuwiska.
Obszar rozpoznano otworami wiertniczymi, na podstawie których określono podłoże osuwiska: osady
koluwialne – gliny pylaste, często przewarstwione pyłami oraz pyłu czwartorzędowego, a w spągu otworów
stwierdzono występowanie iłów na pograniczu z iłołupkami warstw skawińskich (ryc. 7.81).
Na podstawie rdzeni określono, że występuje kilka
płaszczyzn poślizgu na głębokościach od 4,7–15,8 m
p.p.t. Płaszczyzny te obecne są w warstwach iłów oraz
na granicy warstw o różnych stopniach plastyczności. Ponadto, w obrębie osadów ilastych widoczne są
ślady przemieszczeń i nacisków tektonicznych. Nie wyklucza się występowania płaszczyzn poślizgu poniżej
głębokości rozpoznania. Kąt zalegania łupków wynosił
Ryc. 7.81. Przekrój przez osuwisko (na podstawie Różański i Strzelska, 2017) od 15–45°.

Osuwisko zlokalizowane jest między ulicami Zakamycze
i Chełmską (ryc. 7.80). Obejmuje ono część leja źródłowego
i prawobrzeżną część starej doliny. Osuwisko rozpoczyna się
stromą skarpą główną o złożonym przebiegu i nachyleniu około 40° (fot. 7.154). W części NW skarpa ta została nadsypana.
Ze względu na silne przekształcenie antropogeniczne formy rzeźby wewnątrzosuwiskowej są trudne do wyznaczenia.
Obecna jest niewielka skarpa wtórna o przebiegu NW w dolnej
części osuwiska oraz skarpy wtórne o przybliżonym przebie-
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.5.1.
Osuwisko w nasypie przy ul. Starego Dębu
Charakterystyka osuwiska

ID 93909

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Bronowice
Kraków
Obniżenie Cholerzyńskie
Sudół
19°52’07,36” E 50°06’01,24” N
antropogeniczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych, prawdopodobnie po intensywnych opadach w 2010 r.;
20.04.2018 r. – osuwisko aktywne
aktywne
asekwentne
skarpa nasypu
prosty

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

nie dotyczy
gliny piaszczyste, piaski gliniaste
nie dotyczy
nie dotyczy
antropogeniczny (nasypy)
szacowana: 2,5 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.82. Osuwisko na nasypie przy ul. Starego Dębu

Lokalizacja
0,06
20
34
283
275
2,5
8
22
142

Osuwisko rozwinęło się w nasypie przy ul. Starego Dębu,
w dzielnicy Bronowice. Obecnie nasyp zajmuje powierzchnię
1,18 ha. Jego wymiary wynoszą 145x87x9 m. Zbudowany jest
głównie z glin piaszczystych, a w bezpośrednim jego podłożu występują piaski lodowcowe ze zlodowaceń południowopolskich o miąższości dochodzącej do 5 m (Rutkowski, 1992).
Geometria bryły jest asymetryczna i nieregularna. Rejon południowo-zachodni zaznacza się dwoma wyraźnymi poziomami o stromych (40°) skarpach i zróżnicowanych wysokościach
(0-3 m oraz 3-9 m względem podstawy nasypu). Z kolei w części północno-wschodniej występują poziomy 0-5 m i 5-9 m,
a nachylenie skarp z reguły nie przekracza 15°. Rzeźba północno-zachodniego oraz centralnego fragmentu nasypu jest

bardzo nieregularna, co jest spowodowane obecnością licznych podcięć i wkopów. W południowo-wschodniej części nie
ma poziomów wysokościowych. Nasyp kończy się tam skarpą
o nachyleniu przekraczającym miejscami 31°, której wysokość
w odcinku środkowym dochodzi do 8 m. W miejscu tym utworzyło się osuwisko.
		 Osuwisko zostało rozpoznane w kwietniu 2018 r.
Ma ono wymiary 20x34 m i zajmuje powierzchnię około 0,06 ha
(ryc. 7.82, 7.83). Rozpoczyna się wyraźną skarpą główną o wysokości dochodzącej lokalnie do 2,5 m i maksymalnym nachyleniu
45° (fot. 7.155). Z obserwacji terenowych, a także analiz archiwalnych zdjęć lotniczych oraz numerycznego modelu rzeźby
powierzchni terenu wynika, że pierwotnie koluwia osuwiska
częściowo nasunięte były na drogę lokalną biegnącą u podstawy południowo-wschodniej skarpy nasypu. Na chwilę obecną
fragment jęzora osuwiskowego, który nasunął się na drogę został wybrany (fot. 7.156). Według szacunków, maksymalna miąższość koluwium tego osuwiska nie powinna przekraczać 2,5 m.
Osuwisko jest aktywne. Można obserwować liczne zagłębienia
oraz nabrzmienia powierzchni koluwium. Stwierdzono także
różnicę pomiędzy gęstością pokrycia roślinnością obszaru osuwiska, a pozostałą częścią nasypu – w obrębie osuwiska jest
mniejsza, co wiąże się z występowaniem ciągłych przemieszczeń.

Ryc. 7.83. Schematyczny przekrój geologiczny przez nasyp i SW część osuwiska przy ul. Starego Dębu
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
		 Jedną z przyczyn uruchomienia się osuwiska jest konstrukcja nasypu. Wysokość i nachylenie południowo-wschodniej
skarpy oraz rodzaj gruntów w połączeniu z czynnikami naturalnymi (infiltracja wód opadowych i roztopowych) wywołały
sprzyjające warunki do uruchomienia procesów osuwiskowych. Na obecnym etapie rozpoznania trudno jest jednoznacznie określić dokładną datę powstania osuwiska. Analizując archiwalne zdjęcia lotnicze można przypuszczać, że utworzyło
się ono po intensywnych opadach z 2010 r.
		 Jeżeli geometria nasypu nie ulegnie zmianie, osuwisko
może być aktywne jeszcze przez dłuższy okres czasu. Prawdo-

podobnie będzie ono poszerzać swój zasięg wzdłuż południowo-wschodniej skarpy nasypu. Niewykluczone, że przemieszczenia obejmą również górne partie i skarpa główna przesunie
się bardziej w głąb bryły. Intensywność ruchów będzie zależna od warunków atmosferycznych oraz dalszej działalności
człowieka. W przypadku wystąpienia uciążliwości związanych
z nasuwaniem się czoła na drogę i ograniczeniem jej przejezdności, mechaniczne usuwanie koluwiów będzie najprostszym
i najtańszym rozwiązaniem. Należy mieć na uwadze, że każde
podcięcie czoła osuwiska będzie impulsem do wystąpienia kolejnych osunięć.

Fot. 7.155. Skarpa główna i koluwia osuwiska

Fot. 7.156. Podcięte czoło osuwiska na drodze wzdłuż SE skarpy nasypu
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.5.2.
Osuwisko przy ul. Kamieńskiego
Charakterystyka osuwiska

ID 86066

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Podgórze
Kraków
Pomost Krakowski
Wilga
19°56’45,119” E 50°02’02,904” N
sztuczne – antropogeniczne strome
pochylenie skarpy, naturalne - infiltracja
wód opadowych i roztopowych
2010
aktywne ciągle
gruntowe (ziemne)
skarpa nasypu drogowego
prosty (jednostajnie nachylony)

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny mułkowate (pyłowate) i namuły
(czwartorzęd)
zmienny (zmiana biegu i upadu warstw)
brak uwarunkowań tektonicznych
antropogeniczny (nasypy)
mierzona: 7 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Ryc. 7.84. Szkic osuwiska przy ul. Kamieńskiego

Lokalizacja
0,03
16
53
222
215
0,1
7,3
25
50

Jest to osuwisko zlokalizowane w obrębie korpusu rampy najazdowej na wiadukt, w postaci budowli ziemnej,
w ciągu ul. H. Kamieńskiego (przy bezkolizyjnym skrzyżowaniu
z Al. Powstańców Wielkopolskich) (ryc. 7.84). Utworzone zostało w maju 2010 roku w wyniku złego zagęszczenia budowli ziemnej, na co wskazywały liczne zagłębienia oraz koleiny

i „łaty” w asfaltowej nawierzchni budowli, pojawiające się
mimo kolejnych remontów drogi. Innymi przyczynami ruchu
osuwiskowego były uszkodzenia drenażu i kanalizacji deszczowej. Osuwisko rozpoczyna się niewysoką skarpą główną
zlokalizowaną w jezdni ulicy Kamieńskiego (fot. 7.157). Skarpa ta jest widoczna jako rozległa szczelina w jezdni, sięgające
połowy prawego pasa i mająca długość około 23 m. Widoczna była również deformacja krawężnika na długości około
37 m, oraz płytek chodnikowych w postaci przesunięcia
w kierunku skarpy (o około 5 cm) i osiadania (rzędu 10 cm)
oraz nierówności (fot. 7.158). Po stronie krawężnika osiadł
(około 10 cm) odspojony fragment jezdni. Charakterystyczna
dla osuwisk nisza nie została wykształcona. Na powierzchni
skarpy budowli ziemnej nie było wyraźnych deformacji ani
odkształceń. Poniżej osuwiska znajdowały się podmokłości.
W miejscu pęknięcia jezdni asfaltowej, gdzie powstała
szczelina o szerokości około
5 cm, miała miejsce migracja
wody opadowej w głąb korpusu, co dodatkowo osłabiło
strukturę budowli. Przez korpus rampy najazdowej został
wywiercony otwór, z którego
wynika, że do głębokości
7,0 m p.p.t. występują utwory antropogeniczne, zaś pod
nimi warstwy gliny pylastej
z przewarstwieniami piasku
oraz domieszkami części
organicznych, tworzące powierzchnię poślizgu (Murzyn
2010; ryc. 7.85). Propagacja
osuwiska może doprowadzić
do dalszego uszkodzenia
jezdni oraz chodnika i linii
przesyłowych.

Fot. 7.157. Skarpa główna widoczna jako pęknięcie w jezdni
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK

Ryc. 7.85. Przekrój przez osuwisko przy ulicy Kamieńskiego (Murzyn, 2010)

Fot. 7.158. Zniekształcenie powierzchni chodnika
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7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
7.5.3.
ID 93951
Osuwisko w skarpie Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Swoszowice
Wieliczka
Płaskowyż Świątnicki
Malinówka
20°00’51,23” E 49°59’07,54” N
antropogeniczne, infiltracja wód opadowych i roztopowych
brak danych, prawdopodobnie po intensywnych opadach w 2010 r.
okresowo aktywne
asekwentne
skarpa nasypu
prosty

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

nie dotyczy
składowisko odpadów
nie dotyczy
nie dotyczy
antropogeniczny (nasypy)
szacowana: 4 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,04
21
26
260
251
1
390
40
356

Osuwisko znajduje się w północnej skarpie zrekultywowanej części Składowiska Odpadów Komunalnych Barycz,
na południe od ul. Krzemienieckiej. Wysypisko zlokalizowane
jest na obszarze nieczynnej eksploatacji tzw. pola Centralnego złoża soli kamiennej „Barycz”, należącego do Kopalni Soli

„Wieliczka” S.A. Było to największe i najdłużej eksploatowane
pole w obrębie złoża. Jego wydobycie rozpoczęło się w 1924 r.
i trwało nieprzerwanie aż do 1965 r. Kolejne epizody związane z eksploatacją miały miejsce w latach 80. oraz na początku
90. Złoże zalegało pod około 140–270 m nadkładem utworów
fliszowych, a jego miąższość wynosiła 6–120 m (Tajduś, 2006;
Mazurek, 2007). W wyniku ługowania pokładów soli kamiennej metodą otworową, na obszarze tym rozpoczął się proces
osiadania powierzchni terenu. Największe dotychczas zmierzone wartości obniżeń przekroczyły miejscami 20 m (Gouda i in., 1997). Wskutek porozumienia zawartego pomiędzy
Kopalnią Soli „Wieliczka” S.A., a Miejskim Przedsiębiorstwem
Oczyszczania w Krakowie, na obszarze występowania największych deformacji poeksploatacyjnych pola Centralnego
złoża „Barycz”, w 1974 r. rozpoczęto składowanie odpadów.
Działalność wysypiska zaplanowano na trzy etapy. Od 2005 r.
do chwili obecnej trwa III etap, który obejmuje zachodnią
część składowiska. Etap II był realizowany w latach 1992–
2006. Nasyp utworzony w tamtym czasie zajmuje centralną
część obszaru wysypiska i został zrekultywowany. Z kolei najstarsza część składowiska (etap I) zajmuje jego wschodnią
część. Obszar ten również został całkowicie zrekultywowany
(Czajka i Kaleta, 2001; Kultys i Flak, 2004; Brudnik i in., 2006;
Klojzy-Karczmarczyk i in., 2012; d’Obyrn i in., 2014; Klojzy-Karczmarczyk i in., 2016). W lipcu 2018 r., na północnej skarpie tej części wysypiska rozpoznano niewielkie osuwisko.
Jego wymiary wynoszą 20x26 m i zajmuje powierzchnię około 0,04 ha (ryc. 7.86). Rozpoczyna się nieco poniżej
krawędzi nasypu wyraźną skarpą główną o wysokości 1 m
i maksymalnym nachyleniu 45°. Powierzchnia koluwium jest
nierówna, występują liczne
zagłębienia i nabrzmienia
terenu (fot. 7.159). Osuwisko kończy się niewysokim
(0,5 m) lecz wyraźnym czołem w rowie odwodnieniowym znajdującym u podnóża hałdy i wypycha jego południową skarpę ku północy
(ryc. 7.87). Uwzględniając
parametry morfometryczne
osuwiska, jego maksymalną
miąższość można szacować
na 4 m. Obszar osuwiska (jak
i całej skarpy nasypu) jest porośnięty trawą.

Ryc. 7.86. Szkic osuwiska na składowisku odpadów komunalnych w Baryczy
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Trudno
jednoznacznie
określić datę powstania
osuwiska lecz w oparciu
o analizę archiwalnych zdjęć
lotniczych można przypuszczać, że do uruchomienia
doszło po opadach w 2010 r.
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Ryc. 7.87. Schematyczny przekrój przez osuwisko
Podczas badań terenowych osuwisko uznano za okresowo
aktywne, gdyż pomimo wyraźnych deformacji powierzchni
terenu nie zaobserwowano szczelin oraz „świeżych” skarp
mogących świadczyć o występowaniu ciągłych przemieszczeń. Sytuacja ta może ulec zmianie po nawalnych lub długotrwałych opadach bądź wystąpieniu nieszczelności drenażu
znajdującego się tuż nad osuwiskiem. Wówczas może dojść

do propagacji skarpy głównej w górę nasypu i przerwania
ciągłości odwodnienia, a w dolnej części czoło osuwiska całkowicie zatamuje drenaż u podstawy hałdy. Niewykluczone,
że osuwisko będzie też zwiększać swój zasięg po szerokości.
Dotyczy to w szczególności obszaru przy zachodniej granicy osuwiska, gdzie zaobserwowano liczne przekształcenia
antropogeniczne , a geometria skarpy jest zaburzona.

Fot. 159. Widok na osuwisko od strony północnej
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7.5.4.
ID 93918
Osuwisko w wykopie kolejowym na południe od ul. Przemysława II
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania

Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Wzgórza Krzesławickie
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Dłubnia
20°02’48,46” E 50°05’31,11” N
sztuczne – podcięcie przez wykop,
antropogeniczne strome pochylenie
skarpy
naturalne – infiltracja wód opadowych
i roztopowych
prawdopodobnie po 2010 r.
aktywne ciągle
gruntowe (ziemne)
skarpa wykopu kolejowego
inny

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska

Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
iły, iłołupki piaszczyste, mułowce,
piaskowce - warstwy skawińskie
(miocen);
lessy (zlodowacenia północnopolskie)
lessy – poziomy
brak uwarunkowań tektonicznych
antropogeniczne (nasypy), lessy i gliny
lessopodobne, gliny i/lub iły
szacowana: 5 m

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja
0,1
17
70
234
223
3
11
27
195

Ryc. 7.88. Szkic osuwiska w wykopie kolejowym
Na osiedlu na Stoku, poniżej ulicy Przemysława II znajduje
się niewielkie, płytkie osuwisko gruntowe w wykopie przejazdu kolejowego, o wydłużonym kształcie (ryc. 7.88). Powstało
w wyniku zsuwu. Rozpoczyna się skarpą główną o wysokości około 3 m i nachyleniu 50° (fot. 7.160). Obecnie rzeźba
osuwiska jest częściowo przekształcona antropogenicznie –
wyrównania oraz zmiany geometrii skarpy. Przez środkową
część przebiega niska, wydłużona skarpa wtórna.
Materiał koluwialny składa się z lessów piaszczystych zlodowaceń północnopolskich (Lewandowski i Wójcik, 2009).
Osuwisko powstało najprawdopodobniej po 2010 roku,
po intensywnych opadach. Dodatkową sztuczną przyczyną
mógł być nieprawidłowy kąt uformowania wkopu kolejowego oraz złe zagęszczenie gruntów. W ramach prac zabezpieczających została wykonana mechaniczna korekcja
geometrii skarpy.

Fot. 7.160. Widok na osuwisko (Fot. M. Gołda)
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7.5.5.
Osuwiska w nasypie przy ul. Dymarek
Charakterystyka osuwiska

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Wisła
ID 93921 – 20°06’10,72” E 50°04’01,02” N
ID 93922 – 20°06’12,48” E 50°04’00,94” N
infiltracja wód opadowych i roztopowych, obciążenie nasypem
holocen
aktywne
asekwentne
skarpa nasypu
wypukły

Budowa geologiczna stoku

Maksymalna miąższość koluwium

zapadlisko przedkarpackie
gliny, lessy piaszczyste, mady
brak danych
inna (w tym brak uwarunkowań tektonicznych)
antropogeniczny (nasypy), detrytyczny,
lessy i gliny lessopodobne
szacowana: ID 93921 – 3 m; ID 93922 – 5 m

Wymiary i morfologia

ID 93921

ID 93922

Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]

0,06
32
21
211
200
4
16
18
206

0,06
27
28
210
200
5
15
20
173

Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium

Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Lokalizacja

Osuwiska zlokalizowane są na wschód od ul. Dymarek (dzielnica Nowa Huta) w południowej skarpie nasypu
(ryc. 7.89). Na jej obszarze dominują zadrzewienia i roślinność krzewiasta. Obydwa osuwiska rozpoczynają się średnią skarpą główną (fot. 7.161, 7.162) i kończą wyraźnym

ID 93921, ID 93922
czołem (fot. 7.163, 7.164), nasuniętym na
mady rzeki Wisła. Pomimo niewielkich
rozmiarów, rzeźba wewnątrzosuwiskowa
jest urozmaicona. Stwierdzono liczne, małoskalowe deformacje powierzchni koluwium oraz szczeliny, co może świadczyć
o ciągłej aktywności przemieszczeń. Dodatkowo, pojedyncze drzewa oraz większe krzewy porastające obszar osuwisk są
na ogół przechylone lub całkowicie przewrócone. Czoło osuwiska ID 93922 zostało miejscami mechanicznie podebrane.
Materiał koluwialny jest niejednorodny
i ogólnie można go określić jako różnego
rodzaju gliny, zawierające lokalnie gruz,
odpady itp.

Na obecnym etapie rozpoznania trudno jest określić czas powstania tych osuwisk, gdyż nie do końca jest znana historia budowy samego nasypu. Przyglądając się archiwalnym zdjęciom lotniczym
można przypuszczać, że do uaktywnienia
doszło po 2010 roku. Osuwiska są ciągle aktywne i w przypadku wystąpienia obfitych lub długotrwałych opadów
atmosferycznych, bądź po wiosennych roztopach, może
dojść do intensyfikacji przemieszczeń. Istnieje prawdopodobieństwo propagacji skarpy głównej w głąb nasypu.
Niewykluczone także, że osuwiska będą się rozszerzać
wzdłuż skarpy nasypu lub powstaną nowe formy. Dlatego
też, skarpa ta (w obecnej
formie) została uznana jako
teren zagrożony ruchami
masowymi (ID 12812).
Na chwilę obecną osuwiska te nie wymagają zabezpieczenia.
Niemniej
jednak, w przypadku planowania zabudowy części
nasypu powyżej osuwisk
i/lub procesu dalszego
nadsypywania,
powinny
one zostać uwzględnione.
W tym przypadku, najprostszym sposobem rozwiązania problemu jest mechaniczne usunięcie osuwisk,
połączone z wtórną korekcją morfometrii skarpy,
uwzględniając rodzaj i parametry geotechniczne gruntów, z których zbudowany
jest nasyp.

Ryc. 7.89. Szkic osuwisk w skarpie nasypu przy ul. Dymarek
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Fot. 7.161. Widok na skarpę główną osuwiska ID 93921

Fot. 7.162. Widok na skarpę główną osuwiska ID 93922

Fot. 7.163. Czoło osuwiska ID 93921

Fot. 7.164. Czoło osuwiska ID 93922
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7.5.6.
Osuwisko przy osiedlu Na Skarpie
Charakterystyka osuwiska

ID 85932

Dane

Informacje podstawowe
Dzielnica
Arkusz SMGP 1:50 000
Kraina geograficzna
Zlewnia
Współrzędne geograficzne
Przyczyny powstania
Data powstania i aktywność w czasie
Stopień aktywności
Typ osuwiska
Położenie geomorfologiczne
Typ stoku

Nowa Huta
Niepołomice
Płaskowyż Proszowicki
Wisła
20°02’28,465” E 50°04’02,583” N
Infiltracja wód opadowych oraz
dodatkowe obciążenie nasypem antropogenicznym
Holocen
nieaktywne
asekwentne
cały stok
wklęsły

Budowa geologiczna stoku
Jednostka tektoniczna
Podłoże osuwiska
Kąt upadu warstw
Tektonika lokalna
Rodzaj materiału koluwium
Maksymalna miąższość koluwium
Głębokość zwierciadła wody podziemnej

zapadlisko przedkarpackie
piaski, gliny, lessy
poziome
brak uwarunkowań tektonicznych
nasypy antropogeniczne oraz lessy i gliny
lessopodobne
mierzona: 5 m
1–10 m p.p.t

Wymiary i morfologia
Powierzchnia [ha]
Długość [m]
Szerokość [m]
Wysokość maksymalna [m n.p.m.]
Wysokość minimalna [m n.p.m.]
Wysokość maksymalna skarpy głównej [m]

Wysokość stoku osuwiskowego [m]
Średnie nachylenie [°]
Azymut ruchu osuwiska [°]

Fot. 7.165. Widok na skarpę główną osuwiska przy
os. Na Skarpie
ścieżkę spacerową przebiegającą wzdłuż łąk Nowohuckich.
Jego rozwój można prześledzić na zdjęciach lotniczych
(ryc. 7.91).

Lokalizacja
0,21
41
60
210
200
0,3
10
14
245

Osuwisko położone jest na terenie dzielnicy Nowa Huta,
na południe od Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza
(ryc. 7.90). Rozwinęło się na sztucznie nadbudowanej skarpie północnej terasy Wisły (fot. 7.165,). Osuwisko utworzyło
się w 2010 roku w czasie intensywnych opadów uszkadzając

Ryc. 7.90. Szkic osuwiska przy os. na Skarpie

Jest to osuwisko gruntowe o asekwentnym układzie geologicznym. Rozwinęło się w utworach antropogenicznych nasypu niekontrolowanego zbudowanego z mieszaniny gleby,
piasku gliniastego, piasku średniego, gliny pylastej namułu oraz okruchów skał, cegieł, betonu oraz gruzu (Jaskólski
i in., 2011b). W związku z pracami stabilizującymi osuwisko
zostało ono bardzo silnie przekształcone przez działalność
antropogeniczną i nie zachowało swojej pierwotnej rzeźby
wewnętrznej. Na podstawie wierceń wymierzona miąższość
koluwiów wynosi 5 m (ryc. 7.92).
W związku z licznymi
obrywami ścieżki spacerowej, zniszczeniami sieci
elektrycznej oraz bliskością
zabudowań mieszkalnych,
osuwisko
zdecydowano
zabezpieczyć oraz objąć
monitoringiem. W celu zabezpieczenia wybrano osad
koluwialny,
uformowano
stok skarpy i wzmocniono
go geokratami oraz geowłókninią. Na terenie całej
skarpy Nowohuckiej w podobnym czasie uaktywniło się jeszcze kilka innych
osuwisk, dlatego wykonano
również stabilizację gruntu
w oparciu o 250 betonowych kolumn. W ramach
prac zabezpieczających osuwiska wykonano kanalizację
z rur PCV, zamontowano

171

Ryc. 7.91. Rozwój osuwiska na skarpie nowohuckiej na przełomie lat 2009-2015 widoczny na zdjęciach lotniczych

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK

172

7. CHARAKTERYSTYKA WYBRANYCH OSUWISK
studzienki ściekowe z ściankami z tworzywa sztucznego,
ułożono korytka skarpowe odprowadzające wodę do podnóża skarpy oraz zabezpieczono wylot rur w skarpie. Odremontowano także uszkodzone fragmenty infrastruktury miejskiej:
ścieżkę spacerową, latarnie oświetleniowe oraz ławy.
W ramach prac zabezpieczających osuwiska na skarpie
Nowohuckiej założono także monitoring inklinometryczny.

Jeden z inklinometrów został posadowiony nad skarpą główną uaktywnionego osuwiska (fot. 7.166). Monitoring jest prowadzony od listopada 2011 roku (Jaskólski i in., 2011b). Wyniki pomiarów wykonanych od tego czasu wskazują, że doszło
do przemieszczeń maksymalnie wynoszących 4 mm (Kos i in.,
2014). Pomiary są wykonywane do dnia dzisiejszego, a szczególnie po intensywnych opadach.

Fot. 7.166. Punkt monitoringu wgłębnego na skarpie nowohuckiej

Ryc. 7.92. Schematyczny przekrój przez osuwisko w skarpie nowohuckiej (Jaskólski i in., 2011b)
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