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WYDARZENIA
Konferencja specjalistyczna Osuwiska
–19. seminarium szkoleniowe Skutki – badania – praktyka
Moguncja, Niemcy, 27–29.05.2019
Seminaria szkoleniowe w ca³oœci poœwiêcone tematyce
osuwiskowej odbywaj¹ siê na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji cyklicznie pod patronatem Stacji
Badawczej Osuwiska (niem. Die Forschungsstelle Rutschungen e.V. – FSR) oraz Centrum Kszta³cenia Ustawicznego w Moguncji. Prelegentami s¹ nie tylko znani badacze
ruchów masowych, g³ównie z krajów niemieckojêzycznych, ale tak¿e geolodzy zatrudnieni w najlepszych œwiatowych firmach wdra¿aj¹cych rozwi¹zania w zakresie
rekultywacji i stabilizacji terenów osuwiskowych. Spotkania te s¹ przeznaczone przede wszystkim dla zainteresowanych dokszta³caniem aktywnych zawodowo geologów
in¿ynierskich, hydrogeologów, geomorfologów, geologów
górniczych, in¿ynierów budownictwa, specjalistów regionalnego planowania przestrzennego, przedstawicieli s³u¿b
geologicznych, specjalistów w zakresie systemów informacji geograficznej, pracowników kolei niemieckich itp.
Konferencja Osuwiska, ze wzglêdu na oficjalny jêzyk –
niemiecki, to okazja do spotkania przede wszystkim specjalistów z Niemiec, Austrii i ze Szwajcarii. G³ównym celem
seminariów szkoleniowych jest zaprezentowanie uczestnikom najnowszych wyników badañ nad ruchami masowymi
i stworzenie platformy, która po³¹czy teoriê z praktyk¹.
Szkolenie obejmuj¹ce swoj¹ tematyk¹ szerokie spektrum
zagadnieñ z zakresu ruchów masowych ziemi, jest realizowane w formie nastêpuj¹cych po sobie bloków tematycznych poœwiêconym konkretnym zagadnieniom. Tegoroczna 19. Konferencja specjalistyczna Osuwiska – skutki
– badania – praktyka odby³a siê w dniach 27–29.05.2019 r.
Prelegenci, ze wzglêdu na edukacyjne przes³anie konferencji s¹ ka¿dorazowo wybierani przez organizatorów z FSR.
Wysokie standardy kszta³cenia ustawicznego prowadzonego przez FSR potwierdza uznanie certyfikatów udzia³u w
konferencji przez Izbê In¿ynierów NRW (niem. Ingenieurkammer-Bau NRW). Materia³y konferencyjne s¹ publikowane na stronie internetowej Stacji Badawczej Osuwiska
(www.forschung-sstellerutschungen.de). Na seminarium
szkoleniowym s¹ prezentowane najbardziej praktyczne
i innowacyjne badania naukowe dotycz¹ce osuwisk, prowadzone przede wszystkim w krajach niemieckojêzycznych. W bie¿¹cym roku poproszono ekspertów z Centrum
Geozagro¿eñ Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
Pañstwowego Instytutu Badawczego (PIG-PIB) o przygotowanie referatu dotycz¹cego polskiego Systemu Os³ony
Przeciwosuwiskowej SOPO.
Pierwszy dzieñ szkolenia by³ poœwiêcony na warsztaty
GIS dotycz¹ce wykorzystania nowoczesnego oprogramowania w modelowaniu osuwisk i analizach GIS, w tym
wykorzystania Q-GIS i GRASS-GIS w pracy z danymi
LIDAR, modelowaniu hydrologicznym i geologiczno-in¿ynierskim osuwisk. Dodatkowo wskazano na mo¿liwoœæ obliczania w programie GRASS-GIS atrybutów
topograficznych, które znajduj¹ zastosowanie w analizie
osuwisk, ocenie podatnoœci, zagro¿enia i ryzyka osuwiskowego. Obecnie w instytucjach naukowych i na uczelniach
w Niemczech odchodzi siê – w celu zmniejszenia kosztów

– od oprogramowania komercyjnego, a programiœci
niemieccy aktywnie wspieraj¹ tworzenie wolnego oprogramowania.
Drugiego dnia odby³a siê sesja referatowa (7 referatów),
w których poruszono szeroki zakres zagadnieñ zwi¹zanych
z ruchami masowymi ziemi. Tradycyjnie, ta czêœæ konferencji sk³ada³a siê z dwóch bloków tematycznych, poœwiêconych w pierwszej czêœci aspektom naukowym, w drugiej
– u¿ytkowym. Szczególnie interesuj¹cy by³ referat kierownika Zak³adu Geologii In¿ynierskiej Pañstwowej S³u¿by
Geologicznej Nadrenii-Palatynatu (niem. Landesamt für
Geologie und Bergbau Rheinland-Pfalz) dyr. Ansgara
Wehingera dotycz¹cy wielkopowierzchniowych pomiarów
wysokoœciowych przy wykorzystaniu satelitarnych obserwacji radarowych (technika InSAR). Wehinger na podstawie wybranych przyk³adów przedstawi³ zalety i ograniczenia
interferometrii radarowej w badaniu osuwisk. Do podstawowych wad tej metody nale¿y, zdaniem prelegenta, ma³a
rozdzielczoœæ czasowa i przestrzenna oraz ekspozycja stoków. Trudnoœci sprawiaj¹ tak¿e bardzo szybko zachodz¹ce
procesy masowe oraz zaroœniête i bardzo ma³e powierzchnie. Przyk³adowo, obrywy skalne nie nadaj¹ siê to tego
typu monitoringu. Ograniczeniem u¿ycia danych satelitarnych na obszarach osuwiskowych jest koniecznoœæ posiadania specjalistycznej wiedzy w zakresie przetwarzania
i interpretacji zobrazowañ. Dodatkowo, dane o wysokiej
rozdzielczoœci s¹ pozyskiwane przez satelity komercyjne
i bardzo drogie. Mocne strony interferometrii radarowej to
mo¿liwoœæ udokumentowania ruchów masowych na bardzo
du¿ych powierzchniach, przy czym ich najmniejsza mo¿liwa do stwierdzenia prêdkoœæ wynosi 1–2 mm (Wehinger,
2019). Prelegent na przyk³adzie osuwiska Graach po³o¿onego w dolinie rzeki Mozeli wskaza³ na u¿ytecznoœæ tej
technologii w kartografii geologicznej osuwisk – metoda ta
pozwala na udokumentowanie dok³adnego zasiêgu osuwiska. Analiza serii czasowych zdjêæ radarowych pod k¹tem
lokalizacji ruchów masowych w stosunku do elementów
potencjalnie wra¿liwych (zabudowa, infrastruktura) mo¿e
wspieraæ procesy planowania przestrzennego (Wehinger,
2019). W Polsce ta rozwijana od ponad 20 lat technika
InSAR (Perski, 2019) jest obecnie stosowana g³ównie w
monitorowaniu osuwisk. Szersze zastosowanie tej metody,
zw³aszcza na terenach zagospodarowanych przez cz³owieka i zurbanizowanych, pozwoli³oby na pozyskiwanie rzetelnych i dok³adniejszych danych dotycz¹cych dynamiki
i zasiêgu osuwisk rejestrowanych w ramach Mapy osuwisk
i terenów zagro¿onych ruchami masowymi ziemi w skali
1 : 10 000.
Niezwykle istotnym i obecnie coraz czêœciej poruszanym problemem badawczym jest podatnoœæ i ryzyko osuwiskowe. Nastêpny prelegent, dr Frieder Enzmann z Uniwersytetu Jana Gutenberga w Moguncji, zaprezentowa³
metodykê szacowania zagro¿eñ osuwiskowych przy pomocy
technik GIS na przyk³adzie racjonalizatorskiego systemu
prognozowania ruchów masowych MABEIS dla Nadrenii-Palatynatu (niem. MAssen-BEweguns-Informations-Sys637

Przegl¹d Geologiczny, vol. 67, nr 8, 2019

tem). Celem projektu MABEIS jest opracowanie i obs³uga
dynamicznej mapy zagro¿eñ opartej na technologii GIS.
Referat przygotowano wspólnie z doktorantk¹ Andre¹
Werner oraz prof. dr. in¿. Michaelem Kerstenem. Predykcja procesów masowych ze wzglêdu na zmiany klimatu
i antropopresjê jest obecnie jednym z najwa¿niejszych
zadañ stoj¹cych przed geologami (Krauter i in., 2012). Prelegent podkreœli³, ¿e w analizie potencja³u zagro¿enia istotne jest zrozumienie procesów i zwi¹zków zachodz¹cych
pomiêdzy czynnikami biernymi. Analiza i prognoza
zagro¿enia osuwiskowego wymagaj¹ syntezy heterogenicznych danych, a symulacje komputerowe i modelowania w ró¿nych skalach czasowych i przestrzennych
umo¿liwiaj¹ rozszerzenie zasobu danych (Enzmann i in.,
2019). W prognozowaniu przysz³ych strat spowodowanych przez osuwiska kluczowa jest wiedza na temat przesz³oœci. Niestety w Polsce zwykle nie prowadzi siê ci¹g³ej
ewidencji strat spowodowanych przez ruchy masowe, co
praktycznie uniemo¿liwia wiarygodne iloœciowe prognozowanie skutków procesów grawitacyjnych. W przypadku
kraju zwi¹zkowego Nadrenia-Palatynat s³u¿ba geologiczna corocznie wykonuje aktualizacjê bazy danych osuwiskowych, natomiast administracja drogowa i kolejowa
sukcesywnie gromadzi wszystkie informacje dotycz¹ce
strat i rekultywacji obszarów osuwiskowych. Dane te,
w po³¹czeniu z analiz¹ przyczyn aktywizacji i reaktywizacji oraz przebiegu ruchów masowych, stanowi¹ podstawê
oceny ryzyka osuwiskowego (Enzmann i in., 2019). Bazowym Ÿród³em informacji s¹ wysokorozdzielcze numeryczne modele terenu, zró¿nicowane czasowo, pochodz¹ce
z danych LIDAR, które umo¿liwiaj¹ hydrologiczne symulacje komputerowe. W analizie wykorzystuje siê równie¿
mapy geologiczne, ortofotomapy oraz dane przestrzenne
Urzêdowego Topograficzno-Kartograficznego Systemu
Informacyjnego ATKIS1 (niem. Amtliches Topographisch
– Kartographisches Informationssystem), dane satelitarne
SENTINEL Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) oraz
dane meteorologiczne i klimatyczne niemieckiej s³u¿by
meteorologicznej (niem. Deutsche Wetterdienst – DWD).
Dok³adne dane umo¿liwiaj¹ uszczegó³owienie informacji
o obszarach osuwiskowych oraz okreœlenie korelacji pomiêdzy czynnikami klimatycznymi a wystêpowaniem poszczególnych typów ruchów masowych (Enzmann i in.,
2019). Warto przy tym dodaæ, ¿e analogicznie równie¿
w Polsce w SOPO s¹ obecnie wdra¿ane nowoczesne, innowacyjne technologie, których celem jest opracowanie systemu prognozowania osuwisk (Wojciechowski, 2019).
Nawi¹zanie polsko-niemieckiej wspó³pracy z realizatorami systemu prognozowania ruchów masowych MABEIS
umo¿liwi wymianê doœwiadczeñ i dobrych praktyk.
W dalszej czêœci szkolenia prof. dr Olivier Sass – wybitny, uznany na œwiecie specjalista z zakresu geomorfologii i geografii fizycznej z Uniwersytetu Bayereuth
w Niemczech, przedstawi³ wp³ywu zmian klimatu na rozwój procesów stokowych i erozyjnych na przyk³adzie
zlewni rzek Johnsbach oraz Schöttlbach w Alpach. Referat
przygotowano razem z Paulem Krennem, Silke Lutzmannem oraz Eric¹ Rascher z Uniwersytetu Karola i Franciszka w Grazu w Austrii. Zmiany klimatyczne przyczyniaj¹
siê do cofania lodowców, co ma konsekwencje hydrolo-

giczne (Fischer i in., 2015), a rozmarzanie permafrostu
powoduje znaczny wzrost prawdopodobieñstwa powstania
w Alpach obrywów skalnych (Ravanel, Deline, 2011). Sass
wskaza³ na fakt, ¿e na procesy stokowe maj¹ wp³yw nie tylko intensywne opady, ale równie¿ dostêpne zasoby sedymentów, które mog¹ siê uruchomiæ. W analizach zastosowano ró¿norodne metody: naziemny i lotniczy skaning laserowy (TLS, ALS), fotogrametriê, bezza³ogowe statki
lataj¹ce (UAV) oraz badania terenowe. Prowadzone przez
profesora Sassa prace badawcze na obszarze zlewni Johnsbach w pobli¿u Parku Narodowego Gesäuse wykaza³y brak
wyraŸnego zwi¹zku pomiêdzy intensywn¹ produkcj¹ rumoszu skalnego a obszarami topniej¹cych lodowców i topniej¹cej wiecznej zmarzliny. Du¿y wiêksze znaczenie na
transport osadów ma natomiast czynnik antropogeniczny.
Obszary badanych zlewni (Johnsbach oraz Schöttlbach),
które charakteryzuj¹ siê du¿¹ dostêpnoœci¹ osadów, wykazuj¹ siln¹ reakcjê na zwiêkszon¹ czêstotliwoœæ i wielkoœæ
opadów deszczu (Sass i in., 2019).
W kolejnym referacie dr in¿. Anna Ma³ka przedstawi³a
zagadnienia dotycz¹ce inwentaryzacji, monitoringu i analizy zagro¿eñ ruchami masowymi w Polsce. Materia³ ten
zosta³ przygotowany wraz z ekspertami z Centrum Geozagro¿eñ PIG-PIB: mgr. Paw³em Marciñcem, dr. Tomaszem
Wojciechowskim, dr. in¿. Izabel¹ Laskowicz, mgr. in¿.
Marcinem Ku³akiem, prof. dr. hab. Antonim Wójcikiem
oraz dr. Dariuszem Grabowskim. Inwentaryzacja osuwisk
na terenie ca³ej Polski jest realizowana przez Pañstwowy
Instytut Geologiczny – PIB w ramach zadañ pañstwowej
s³u¿by geologicznej. W przeciwieñstwie do SOPO projekty niemieckie nie obejmuj¹ ca³ego kraju, Republika Federalna Niemiec nie posiada ogólnokrajowej bazy danych
osuwiskowych. Wi¹¿e siê to z faktem, ¿e ka¿dy z 16 krajów zwi¹zkowych ma odrêbn¹ s³u¿bê geologiczn¹, a komunikacja miêdzy nimi jest niewystarczaj¹ca. Wskutek
tego poszczególne niemieckie kraje zwi¹zkowe dysponuj¹
odmiennymi mapami geologicznymi i mapami geozagro¿eñ z ró¿nymi wydzieleniami i legendami, a tak¿e innymi
bazami danych w sensie ich struktury i zawartoœci merytorycznej. Integracja i kompilacja wszystkich baz danych
regionalnych bêdzie zwi¹zana ze znacznymi kosztami oraz
du¿ym nak³adem czasu. Obecnie niemiecka ogólnokrajowa baza osuwiskowa jest na etapie aktualizacji i po³¹czenia
baz danych regionalnych (Damm, Klose, 2014), a poszczególne niemieckie s³u¿by geologiczne niedawno stworzy³y
wspólnie jednolit¹ metodykê opracowania map zagro¿enia
przestrzennego (niem. Gefahrenhinweiskarten; AD-HOC-Arbeitsgruppe Geologie, 2016). Kompleksowy projekt
niemieckiej bazy ogólnokrajowej (analogicznej do polskiej
bazy SOPO) znajduje siê dopiero w stadium pocz¹tkowym, dlatego referat specjalistów z polskiego Centrum
Geozagro¿eñ zosta³ przyjêty z du¿ym uznaniem, jako
przyk³ad skutecznoœci projektu ogólnokrajowego.
W czêœci praktycznej szkolenia geofizyk Gerd Mathes
omówi³ techniki geodezyjne obserwacji osuwisk. Do klasycznych pomiarów geodezyjnych nale¿y terenowy pomiar
sytuacyjno-wysokoœciowy na podstawie stabilizowanych
punktów za pomoc¹ niwelatorów (dok³adnoœæ wysokoœci
±1mm) lub tachimetrów (dok³adnoœæ wysokoœci ±10 mm).
Od kilku lat pomiary geodezyjne s¹ wykonywane za po-

1
Podstaw¹ systemu ATKIS jest Numeryczny Bazowy Model Krajobrazu – Basis-DLM, który jest zasilany danymi pochodz¹cymi
z Automatycznego Katastru Nieruchomoœci (ALB) i Automatycznej Mapy Katastralnej (ALK) w skali od 1 : 500 do 1 : 2000,
wektoryzacji Niemieckiej Podstawowej Mapy Topograficznej 1 : 5000 (DGK5), zdjêæ lotniczych i satelitarnych (Chrobak i in., 2014).
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moc¹ niwelacji satelitarnej, której dok³adnoœæ jest jednak
mniejsza od metod klasycznych (dok³adnoœæ wysokoœci
±50 mm). W przypadku osuwisk, które w wielu wypadkach s¹ niedostêpne, czêsto bardzo strome, mocno zaroœniête lub zawodnione, wskutek czego niemo¿liwe do
przejœcia, coraz wiêksz¹ popularnoœæ zdobywaj¹ pomiary
fotogrametryczne za pomoc¹ bezza³ogowych statków
lataj¹cych – dronów (Mathes, 2019). Du¿¹ przydatnoœæ
bezza³ogowych statków lataj¹cych (UAV) w monitorowaniu aktywnoœci osuwisk potwierdzaj¹ równie¿ polskie
badania (m.in. Karwacki, 2019).
W dalszej kolejnoœci sesji referatowej geolog Eberhard
Gröner (prezentacja opracowana wspólnie z Helene
Hofmann) z firmy Geobrugg AG ze Szwajcarii przedstawi³
statyczne metody zabezpieczeñ zboczy za pomoc¹ trójwymiarowych mat antyerozyjnych na wyspie Rugii. Prelegent podkreœli³, ¿e podstawowym warunkiem efektywnej
i stabilnej stabilizacji jest zadarnienie skarp. Stosowana
przez firmê Geobrugg metoda testowania ró¿nych produktów w warunkach eksperymentalnych i wieloletniej obserwacji zastosowanych wczeœniej rozwi¹zañ pozwala na
opracowanie coraz bardziej skutecznych geologiczno-in¿ynierskich systemów zabezpieczania osuwisk. Na
przyk³ad, na obszarach testowych w Valois w Szwajcarii
w 2000 r. prowadzono badania wstêpne, które mia³y na
celu dokonanie oceny odpowiedniej maty zabezpieczaj¹cej
przed erozj¹ na bardziej stromych zboczach w po³¹czeniu
z siatk¹ stalow¹ o wysokiej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie.
Najwiêksz¹ efektywnoœæ stwierdzono w przypadku geomaty trójwymiarowej, która pozwala na optymalne zatrzymywanie wody w cz¹stkach gleby, materii organicznej
i nasionach. Istotna równie¿ okaza³a siê barwa maty, ponie-

wa¿ odcienie koloru czarnego maj¹ ujemny wp³yw na
zwiêkszone nagrzewanie przez promieniowanie s³oneczne,
co doprowadza do szybkiego wysuszenia roœlin. W rejonie
stromych zboczy klifowych w Lohme na wyspie Rugii
zastosowano odwodnienia, modelowanie zbocza oraz system Greenax®, który ³¹czy w swojej konstrukcji trójwymiarow¹ matê przeciwerozyjn¹ z polipropylenu z siatk¹
z drutu o wysokiej wytrzyma³oœci na rozci¹ganie oraz system gwoŸdziowania gruntu. System Greenax® znajduje
szczególne zastosowanie w przypadku stromych zboczy
zbudowanych ze ska³ luŸnych. Mata erozyjna w po³¹czeniu
z zastosowanym humusem i s³om¹ pomog³a w odnowieniu
szaty roœlinnej. Kompleksowa stabilizacja pozwoli³a na
naturalne wkomponowanie w otaczaj¹cy krajobraz przyrodniczy (Gröner, Hofmann, 2019). Byæ mo¿e nale¿a³oby
równie¿ rozwa¿yæ zastosowanie tego typu estetycznych
rozwi¹zañ (w po³¹czeniu z systemem drena¿u) równie¿
w przypadku polskich zboczy klifowych, które zwykle s¹
zabezpieczane za pomoc¹ monstrualnych murów oporowych lub opasek brzegowych. Przyk³adowo osuwisko
w Jastrzêbiej Górze, które uaktywni³o siê w 1998 r. i stanowi³o bezpoœrednie zagro¿enie dla Oœrodka Szkoleniowego
Resortu Finansów, zosta³o zabezpieczone za pomoc¹ konstrukcji sk³adaj¹cej siê z czterech bloków gruntu zbrojonego (Kuciaba, 2012). le siê to prezentuje pod wzglêdem
estetycznym, a w dodatku jest nieskuteczne. Ju¿ po kilku
latach na osuwisku w Jastrzêbiej Górze pojawi³y siê pierwsze œlady degradacji w obrêbie masywnej zabudowy klifu.
Zmiany dla ka¿dego z bloków s¹ inne, maksymalne ró¿nice obserwowane w okresie 2010–2013 dla trzeciego bloku
wynios³y 3,8 m (Kramarska, 2014). W przypadku stabilizacji aktywnych osuwisk na zachodzie odchodzi siê obec-

Ryc. 1. W dolinie rzeki Nahe, lewego dop³ywu Renu, osuwiska stanowi¹ realne zagro¿enie przede wszystkim dla elementów
infrastrukturalnych i winnic. Ryc. 1, 3–5 fot. A. Ma³ka, maj 2019
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Ryc. 2. Pasmo górskie Rotenfels z po³udniow¹ œcian¹ o wysokoœci 200 m zbudowan¹ z ryolitu. Stroma œciana jest najwy¿sz¹ œcin¹ skaln¹
miêdzy Alpami a Skandynawi¹. Na pierwszym planie winnice. Fot. M. Lauterbach, wrzesieñ 2018

Ryc. 3. Stabilizacja potencjalnych obrywów skalnych na obszarze
zamku Ehrenburg za pomoc¹ systemu z³o¿onego z barier ochronnych oraz mat erozyjnych i stalowych siatek drucianych kotwionych poprzez gwoŸdziowanie i p³ytki kotwi¹ce

Ryc. 4. Zabezpieczenie œcie¿ki turystycznej w rejonie zamku
Ehrenburg przed obrywami i sp³ywami gruzowymi za pomoc¹
elastycznych, dynamicznych barier ochronnych

nie od tego typu rozwi¹zañ (tzn. systemu murów
oporowych z gruntu zbrojonego).
W ostatni dniu szkolenia odby³a siê sesja terenowa, na
której zaprezentowano obecnie stosowane geologiczno-in¿ynierskie metody zabezpieczania osuwisk w dolinie

rzeki Nahe, lewego dop³ywu Renu (ryc. 1). Obszar ten
cechuje siê zró¿nicowan¹ budow¹ geologiczn¹. W rejonie
dolnego biegu Nahe dominuj¹ kwarcyty i ³upki. Ryolity,
melafiry i czerwony piaskowiec wystêpuj¹ w rejonie œrodkowego biegu rzeki, miêdzy Traisen i Monzingen. Gliny
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œwiadczenia us³ug i transferu wiedzy z instytucji badawczych. Szerokie spektrum podejmowanych problemów
oraz du¿a liczba specjalistów z ró¿nych dziedzin uczestnicz¹cych w seminarium wskazuj¹ nie tylko na interdyscyplinarny charakter badañ ruchów osuwiskowych, ale te¿ na
ró¿norodne praktyczne mo¿liwoœci i koniecznoœæ wspó³pracy miêdzy naukowcami a praktykami. Wa¿ny jest równie¿ kontakt miêdzynarodowy, polegaj¹cy na wymianie
doœwiadczeñ i dobrych praktyk.
Anna Ma³ka
Pañstwowy Instytut Geologiczny, Oddzia³ w Gdañsku
LITERATURA KOMENTOWANA

Ryc. 5. Niewielkie aktywne osuwisko konsekwentne w rejonie
zamku Ehrenburg, które powsta³o po mechanicznym usuniêciu
rumowiska u podnó¿a skarpy

i zwietrza³e gleby o pod³o¿u piaskowym, lessowym i gliniastym wystêpuj¹ w okolicach Bad Kreuznach. Ze wzglêdu na fakt, ¿e jest to rejon uprawy winoroœli, mówi siê
tu ¿artobliwie ka¿dy kamieñ ma swoje wino (niem. jeder
Stein hat seinen Wein) (ryc. 2). Takie zró¿nicowanie ska³
umo¿liwia uprawê wielu odmian winoroœli i produkcjê win
o rozmaitych stylach. Winnice znajduj¹ siê jednak na obszarach predysponowanych do ruchów masowych, zw³aszcza obrywów i sp³ywów gruzowych. Okoliczna ludnoœæ
nauczy³a siê ¿yæ z ryzykiem osuwiskowym, sukcesywnie
obni¿anym przede wszystkim skuteczn¹ stabilizacj¹. Doœwiadczenia niemieckie w zakresie stabilizacji osuwisk
w tym rejonie maj¹ bardzo d³ug¹ tradycjê, któr¹ przedstawiono podczas sesji terenowej. Ju¿ kilka generacji in¿ynierów d¹¿y do minimalizacji szkód zwi¹zanych ze sp³ywami
gruzowymi i obrywami w rejonie zabytkowego, œredniowiecznego zamku Ehrenburg (ryc. 3, 4, 5). Obecnie du¿¹
uwagê zwraca siê na walory estetyczne, poniewa¿ najbardziej skuteczna stabilizacja ma niestety negatywny wp³yw
na krajobraz kulturowy (ryc. 3).
Reasumuj¹c, konferencja Osuwiska – skutki – badania
– praktyka w Moguncji stanowi³a forum wymiany zarówno
informacji naukowych na temat bie¿¹cych projektów
badawczych, jak i doœwiadczeñ empiryków, zw³aszcza
geologów in¿ynierskich i in¿ynierów budowlanych. Wielobran¿owa wymiana doœwiadczeñ i sprawdzonych rozwi¹zañ pozwala na lepsze zrozumienie mechanizmów
procesów osuwiskowych oraz pe³ne wykorzystaniu potencja³u, jakie daj¹ bazy danych i nowoczesne technologie
geoinformacyjne w podstawowych i utylitarnych badaniach ruchów masowych. Informowanie praktyków o nowych metodach i technikach, które mog¹ byæ zastosowane
w konkretnych projektach, powinno nastêpowaæ w drodze
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