
Zjawisko lokalne Nr 01:  Silny wiatr 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Wiatr to ruch powietrza, który jest klasyfikowany na podstawie jego skali przestrzennej, 

prędkości, kierunku, z którego wieje, rodzaju siły, która go powoduje, regionu, w którym 

występuje, oraz skutków i zniszczeń, jakie powoduje. 

Silny wiatr (> 8 w skali Beauforta lub > 75 km/h) może powodować katastrofalne szkody w 

wyniku obalania drzew lub słupów bądź uszkodzić konstrukcje lub nawet niszczyć budynki. 

Ponadto duże prędkości wiatru mogą również wpływać na przepływ ruchu w wyniku wiatru 

bocznego. 

Zasadniczo wiatr powstaje w wyniku różnic w ciśnieniu atmosferycznym, w związku z którymi 

powietrze przemieszcza się z obszaru wyższego ciśnienia do niższego. Wiatry wiejące na dużą 

skalę są głównie powodowane różnicami temperatury między równikiem a biegunami oraz 

krążeniem kuli ziemskiej. Jednak na lokalne układy wiatrów często mają także wpływ różne 

czynniki zewnętrzne, takie jak morza i lądy lub doliny i zbocza. Ukształtowanie terenu, np. doliny, 

góry i przełęcze, mogą również mieć wpływ na zmianę kierunku ruchu powietrza, prowadząc do 

powstania lokalnych układów wiatrowych. Wewnątrz komórek burzowych (wirowych lub tornad) 

mogą tworzyć się duże wirujące kolumny powietrza, co może prowadzić do lokalnego 

formowania się wiatrów o bardzo dużej prędkości (czasami powyżej 300 km/h).  

Silne, krótkotrwałe wiatry (trwające kilka sekund) określane są jako porywy oraz silne wiatry o 

średnim czasie trwania (około jednej minuty) zwane są szkwałami.  

Dodatkowe informacje: Obszary szczególnie narażone na rozległe lub lokalne układy wiatrów, 

często połączone z występowaniem tornad lub burz, są identyfikowane przez krajowe służby 

pogodowe. Więcej informacji można znaleźć w kodeksach budowlanych zawartych w bazach 

danych, takich jak Europejska Baza Danych o Gwałtownych Zjawiskach Atmosferycznych. Różne 

prywatne inicjatywy, takie jak 'łowcy burz', i platformy informacyjne, takie jak Skywarn Austria i 

Skywarn Germany, również stanowią niezawodne źródła danych. 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Lokalny układ wiatrów (np. Fen, Bora) 

− Burza z piorunami 

 

 

− Tornado 

− Burza cykloniczna 

 

Inicjuje powstanie: 

Naniesienie śniegu, naniesienie piasku, wezbranie sztormowe, oblodzenie, burza pisakowa, 

lawina, obalone drzewa 
 

Wpływ na: 

- Mosty 
- Nasypy 

- Wykopy 
- Tunele 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Niektóre typy konstrukcji mostów są bardzo wrażliwe na silne wiatry (np. 

mosty wiszące), które mogą wywoływać duże przemieszczenia i wibracje, 

co prowadzi do ich tymczasowego zamknięcia. 

Silne wiatry mogą mieć bezpośredni wpływ na płynność ruchu, ponieważ 

mogą one wywoływać wypadki lub awarie. 

Systemy sieci trakcyjnej i sygnalizacji mogą również ulec uszkodzeniu w 

wyniku oddziaływania silnych wiatrów. 

Silny wiatr może wpływać na system wentylacji tuneli, co rodzi 

konieczność tymczasowego zamknięcia. 

Działania: Poprawa odporności sygnalizacji trakcyjnej; Wały nadmorskie; Bariery 

wiatroizolacyjne 

Wzmocnienie podpór dla systemów sieci trakcyjnej; Plan zarządzania roślinnością 

 



Zjawisko lokalne Nr 02:  Ulewne opady 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Opady deszczu to woda w stanie ciekłym w postaci kropelek, które powstały w wyniku kondensacji pary 

wodnej z atmosfery i stały się na tyle ciężkie, by spaść na ziemię pod wpływem grawitacji.  

Opady deszczu mogą być ulewne albo dlatego, że duże ilości opadów spadają na dany obszar przez 

długi okres czasu, albo z powodu ich dużej intensywności. Oba te przypadki mogą wywołać wiele 

zagrożeń naturalnych, włączając lawiny, spływy gruzowe, osunięcia ziemi, obrywy skalne i powodzie. 

Ogólnie rzecz biorąc, istnieją trzy różne rodzaje deszczu - opady frontalne, konwekcyjne i orograficzne. 

Wszystkie trzy są związane z unoszeniem się powietrza, które następnie ochładza się, powodując 

skroplenie pary wodnej.  

Opady frontalne są powodowane przez układy frontalne okalające układy niskiego ciśnienia i powstają, 

gdy ciepłe powietrze napotyka i zastępuje powietrze chłodniejsze (ciepłe fronty), a następnie jest 

wypychane ku górze. Opady frontalne w większości nie są bardzo intensywne, ale mogą być obfite ze 

względu na ich długotrwały charakter. Opady konwekcyjne występują, gdy ogrzane w wyniku 

promieniowania ciepłe powietrze unosi się lub gdy zimne masy powietrza wstępują pod te cieplejsze 

(burza, zimne fronty, itd.), zmuszając je do wzniesienia się. Opady konwekcyjne są zwykle bardziej 

intensywne, krótsze i bardziej zlokalizowane niż opady frontalne. Opady orograficzne występują w 

wyniku wymuszonego przepływu mas powietrza nad podwyższonymi formacjami lądowymi, takimi jak 

duże góry. Opady orograficzne mogą lokalnie być bardzo obfite. 

Dodatkowe informacje: Większość krajowych służb hydrologicznych publikuje atlasy hydrologiczne 

zawierające mapy rozłożenia opadów, ich średnią intensywność i mapy najwyższych zmierzonych 

poziomów opadów. Atlasy te są regularnie aktualizowane. 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Burza cykloniczna 

− Opady orograficzne 

 

− Opady konwekcyjne (zimne fronty, burze, itp.) 

− Ciepłe fronty 

Inicjują powstanie: 

Upłynnienie się gruntu, lawiny, spływ gruzowy, płytkie osuwiska, głębokie osuwiska, obrywy skalne, 

tąpania, wylania rzek i przepełnienie jezior, nagłe powodzie, powodzie miejskie, wezbranie wód 

podziemnych 
 

Wpływ na: 

- Nasypy 

- Wykopy 
- Tunele 

 Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Obfite opady deszczu mogą spowodować wyłączenie z eksploatacji ze względu na 

uniemożliwienie dostępu dla użytkowników (np. lokalne powodzie, gdzie wydajność 

drenażowa jest niewystarczająca lub występuje zakłócenie systemów 

elektrycznych). 

Działania: 

- Poprawa systemu odprowadzania 

wody 

- Wykorzystanie porowatego asfaltu 

jako nawierzchni 

- Stosowanie specjalnie dobranych gleb 

ziarnistych (nasypy) 

- Ochrona powierzchni przed erozją 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 03:  Ekstremalne opady śniegu 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Opady śniegu to woda w stanie skupionym, w postaci kropelek, które powstały w wyniku kondensacji pary 
wodnej z atmosfery i stały się na tyle ciężkie, by spaść na ziemię pod wpływem grawitacji.  
Opady śniegu mogą stać się ekstremalne albo dlatego, że duże ilości śniegu spadają na dany obszar przez długi 
okres czasu, albo z powodu ich dużej intensywności. W obu tych przypadkach może powstać wiele zagrożeń 
naturalnych, takich jak lawiny, naniesienia śniegu lub obciążenie śniegiem. Intensywne opady śniegu mogą 
również wpływać na płynność ruchu w wyniku zmniejszenia widoczności lub zwiększenia ryzyka poślizgu. 
Podobnie jak w przypadku opadów deszczu, istnieją trzy różne formy opadów śniegu - opady frontalne, 
konwekcyjne lub orograficzne. Wszystkie trzy są związane z unoszeniem się powietrza, które następnie 
ochładza się, powodując skroplenie pary wodnej.  
Frontalne opady śniegu są powodowane przez układy frontalne okalające układy niskiego ciśnienia i powstają, 
gdy ciepłe powietrze napotyka i zastępuje powietrze chłodniejsze (ciepłe fronty), a następnie jest wypychane 
ku górze. Opady frontalne w większości nie są bardzo intensywne, ale mogą być obfite ze względu na ich 
długotrwały charakter. Konwekcyjne opady śniegu występują, gdy ogrzane w wyniku promieniowania ciepłe 
powietrze unosi się lub gdy zimne masy powietrza wstępują pod te cieplejsze (burza, zimne fronty, itd.), 
zmuszając je do wzniesienia się. Opady konwekcyjne są zwykle bardziej intensywne, krótsze i bardziej 
zlokalizowane niż opady frontalne.  Orograficzne opady śniegu występują w wyniku wymuszonego przepływu 
mas powietrza nad podwyższonymi formacjami lądowymi, takimi jak duże góry. Opady orograficzne mogą być 
lokalnie bardzo obfite.  
Dodatkowe informacje: Dodatkowe informacje regionalne i lokalne można uzyskać z zawartych w kodeksie 
budowlanym wytycznych dotyczących obciążenia śniegiem. 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Burza cykloniczna 

− Opady orograficzne 
 

 

− Opady konwekcyjne (zimne fronty, burze, itp.) 

− Ciepłe fronty 
 

Inicjują: 

Obalenie drzew 
 

Wpływ na: 

- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 

 
 
 
 
 
 
 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Śnieg może zablokować drogi i linie kolejowe. W przypadku kolei może również 
zasypać sygnalizację i zwrotnice. 
 

Działania: 

- Ochrona zwrotnic kolejowych przed śniegiem i 
oblodzeniem i ich ogrzewanie  

- Pojazdy serwisowe do pracy w warunkach 
zimowych;  

- Płoty przeciwśnieżne  
- Korzystanie z systemów sygnalizacji bez 

sygnałów wizualnych wzdłuż torów (ETCS 
Poziom 2 i wyżej)  

- Używanie środków chemicznych przeciw 
oblodzeniu/odladzających 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 04:  Naniesienie śniegu 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Naniesienie śniegu jest procesem, w którym osadzone kryształki śniegu są przenoszone (i 

ponownie osadzane) przez wiatr. Proces znaczącego osadzania się w przypadku luźnego śniegu 

rozpoczyna się przy wietrze wiejącym z prędkością większą niż 20 km/h i powyżej 40 km/h w 

przypadku gęstszego śniegu. Zachodzą wtedy trzy główne procesy: toczenie, przenoszenie i 

osadzenie. Podczas transportu kryształki śniegu ulegają uszkodzeniu mechanicznemu, a ich 

rozmiar znacznie się zmniejsza. W zależności od wysokości transportowanego śniegu powyżej 

powierzchni akumulacji, możliwe są dwa rodzaje jego osadzania się: nanoszenie (poniżej 2 m) i 

nawiewanie śniegu (ponad 2 m). 

W wyniku nanoszenia i nawiewania zwykle powstaje gęsta warstwa śniegu osadzona na 

zboczach, którą często charakteryzują słabe i kruche wiązania. Może ona znacznie zwiększyć 

ryzyko powstania lawin w obszarach akumulacji (patrz arkusz informacyjny nr 23).  

 

Kryterium występowania: 

Nagromadzenie luźnego śniegu na 

otaczającym obszarze 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

Prędkość wiatru ponad ok. 20 km/h 

Inicjuje powstanie: 

Lawiny, zawalenia, blokady 
 

Wpływ na: 
- Nasypy 

- Wykopy 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Naniesienie śniegu może zablokować drogi i linie kolejowe. W przypadku 

kolei może również zasypać sygnalizację i zwrotnice. 

 

Działania: 
- Ochrona zwrotnic kolejowych 

przed śniegiem i 

oblodzeniem i ich ogrzewanie 

- Pojazdy serwisowe do pracy 

w warunkach zimowych 

- Płoty przeciwśnieżne 

- Korzystanie z systemów 

sygnalizacji bez sygnałów 

wizualnych wzdłuż torów 

(ETCS Poziom 2 i wyżej) 

- Używanie środków 

chemicznych przeciw 

oblodzeniu/odladzających 

- Deflektor wiatru 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 



Zjawisko lokalne Nr 05:  Naniesienie piasku 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Naniesienie piasku jest procesem, w którym ziarenka piasku są przenoszone (i osadzane) przez 

wiatr. Proces znacznego osadzania się piasku rozpoczyna się przy prędkości wiatru powyżej ok. 

20 km/h. Zachodzą wtedy trzy główne procesy: toczenie, przenoszenie i osadzenie. W zależności 

od wysokości transportowanego piasku powyżej powierzchni akumulacji, możliwe są dwa 

rodzaje jego osadzania się: nanoszenie (poniżej 2 m) i nawiewanie piasku (ponad 2 m). 

 

Kryterium występowania: 

Nagromadzenie luźnego piasku na 

otaczającym obszarze 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

Prędkość wiatru ponad ok. 20 km/h 

Inicjuje powstanie: 
Blokady, zawalenia 

 

Wpływ na: 

- Nasypy 

- Wykopy 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Nanoszenie i nawiewanie piasku może mieć wpływ na płynność ruchu w 

wyniku zmniejszenia widoczności lub zablokowania dróg i szyn poprzez 

nagromadzenie dużych ilości piasku. W przypadku kolei może również 

zasypać sygnalizację i zwrotnice. 

Innym możliwym skutkiem jest osadzanie ziaren piasku w kanalizacji, a 

tym samym zmniejszenie jej wydajności. 

 

Działania: 

- Ogrodzenia 

przeciwpiaskowe 

- Wiatrochrony 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 06:  Fala sztormowa 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Fala sztormowa to zjawisko przypominające powódź nadbrzeżną lub tsunami, które często 

związane jest z niskociśnieniowymi układami pogodowymi, takimi jak burze cyklonowe. Poziom 

wody związany z falą sztormową w większości przypadków ulega zmianie w wyniku ciśnienia i 

bezpośredniego działania wiatru, z wyraźnie dominującym wpływem tego ostatniego. Wpływ 

ciśnienia: w wyniku niskiego ciśnienia panującego w układach pogodowych burz cyklonowych 

poziom wody na otwartym oceanie podnosi się. Bezpośredni wpływ wiatru: Oddziaływanie 

silnego wiatru na powierzchnię wody powoduje zjawisko zwane „spiętrzeniem wiatrowym”, 

które oznacza tendencję do podnoszenia się poziomu wody u brzegu nawietrznego i opadania u 

brzegu zawietrznego. 

Fale sztormowe mogą ulec dodatkowemu zwiększeniu pod wpływem obrotu kuli ziemskiej, fal i 

ilości opadów w ujściach rzek. Jednak wysokość fal sztormowych zależy od konfiguracji i 

batymetrii dna oceanu - tj. na płytkich szelfach kontynentalnych powstają większe fale 

sztormowe niż w przypadku dna bardziej stromego. 

Oprócz wzrostu poziomu wody (zalanie), fale sztormowe mogą powodować powstanie prądów 

erozyjnych w wyniku połączenia pływów i fal. 

Kryterium występowania: 

Obszary przybrzeżne o płytkim szelfie kontynentalnym 

Inicjują powstanie:  

Powodzi 

Wpływ na: 

- Mosty 

- Nasypy 

- Wykopy 

- Tunele 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Fala sztormowa może zablokować drogi i koleje w wyniku zalania. 

Infrastruktura może ulec uszkodzeniu pod wpływem nacisku 

hydromechanicznego lub sił erozyjnych. Tunele mogą zostać uszkodzone 

w wyniku nacisku hydromechanicznego na okładzinę wewnętrzną. 

Przedostawanie się wody na wlotach do tunelu może prowadzić do 

zablokowania i uszkodzenia sprzętu operacyjnego (sygnalizacja, 

oświetlenie, wyjścia awaryjne itp.) 

Działania: 

- Bariera przeciwpowodziowa 

- Wały nadmorskie 

- Narzuty kamienne zabezpieczające filary, 

skarpy (mostów) i nasypy 

 

- Bariera wiatroizolacyjna 

- Wzmocnienie podpór systemu sieci 

trakcyjnej 

- Wzmocnienie sygnalizacji kolejowej  

Zdjęcie/obraz:  

 

 
  

Storm tide = fala burzowa 
Surge = przypływ 
Normal high tide = przypływ w normalnych warunkach 
Mean sea level = średni poziom morza 



Zjawisko lokalne Nr 07:  Oblodzenie  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Oblodzenie występuje, gdy krople wody ulegają zamrożeniu na obiektach, z którymi wejdą w 

kontakt. Zasadniczo oblodzenie powstaje na dwa sposoby: po pierwsze, jeśli krople wody o 

temperaturze dodatniej (> 0°C) wejdą w kontakt z zimnymi przedmiotami (< 0°C), po drugie, jeśli 

bardzo chłodne krople wody (< 0°C) wejdą w kontakt z obiektami o temperaturze dodatniej (> 

0°C).  

 

Zdarzenia wyzwalające: 

Silny wiatr, niskie temperatury i opady deszczu lub mgły 

 

Inicjuje powstanie: 

Obalone drzewa, zablokowanie, zawalenie, przerwa w dostawie energii elektrycznej 
 

Wpływ na: 
- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Oblodzenie może prowadzić do powstania śliskiej nawierzchni drogowej. 

W przypadku kolei może gromadzić się na przewodach sieci trakcyjnej, 

zwłaszcza na trasach o mniejszym natężeniu ruchu. Może to czasowo 

wyłączyć z eksploatacji system sieci trakcyjnej, a nawet go zniszczyć 

(przeciążenia statyczne). Oblodzenie ma również wpływ na przewody 

komunikacyjne. Ponadto oblodzenie może zablokować zwrotnice i 

sygnalizację. 

 

Działania: 

- Ochrona zwrotnic kolejowych przed oblodzeniem i ich ogrzewanie 

- Wzmocnienie słupów linii napowietrznych 

- Pojazdy serwisowe do pracy w warunkach zimowych 

- Plan zarządzania roślinnością 

- Używanie środków chemicznych przeciw oblodzeniu/odladzających 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 08:  Pioruny 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Pioruny to wyładowania elektrostatyczne w atmosferze, o bardzo krótkim czasie trwania, ale 

wysokim napięciu. Pojawiają się w chmurze, pomiędzy dwoma chmurami lub między chmurą a 

powierzchnią Ziemi. Większość piorunów między chmurami a powierzchnią Ziemi powstaje z 

chmur kłębiastych burzowych (Cumulonimbus), ale ich powstaniu może również sprzyjać 

aktywność wulkaniczna, a zatem zjawiska te często zwane są 'brudnymi burzami'.  

 

Zdarzenia wyzwalające: 
Burza z piorunami 

 

Inicjuje powstanie: 

Wybuch, pożar, rozległy pożar, obalenie drzew, przerwa w dostawie energii elektrycznej 
 

Wpływ na: 

- Mosty 

- Nasypy 

- Wykopy 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Piorun może wywołać zakłócenia elektromagnetyczne sieci trakcyjnej i 

liniach komunikacyjnych (systemy kontroli i nadzoru) oraz powodować 

pożary i poważne szkody. Wymiana zniszczonych stacji 

transformatorowych zasilania kolei może potrwać miesiącami. 

Działania: 

- Wzmocnienie słupów linii napowietrznych 

- Plan zarządzania roślinnością 

- Poprawa wytrzymałości torów kolejowych 

- Bariera wiatroizolacyjna 

- Instalacja odgromowa 

- Instalacja urządzenia przeciwprzepięciowego w obrębie sieci kolejowej 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 09:  Burza piaskowa 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 
Burza piaskowa lub pyłowa występuje wtedy, gdy silny wiatr przenosi na duże odległości dużą ilość 

sypkiego piasku lub cząstek suchych zanieczyszczeń, które ulegają osadzeniu. Zjawisko to jest bardzo 

powszechne w regionach suchych i półpustynnych, ale może również mieć miejsce w bardziej 

odległych regionach. Burze piaskowe i pyłowe mogą przenosić duże ilości piasku i pyłu. 

 

Kryterium występowania: 
Piasek na pobliskim obszarze 

 

Zdarzenia wyzwalające: 
Silny wiatr 

 

Inicjuje powstanie: 
Naniesienie piasku, blokady, zawalenia 
 

Wpływ na: 
- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 
 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Nanoszenie i nawiewanie piasku może mieć wpływ na płynność ruchu w 

wyniku zmniejszenia widoczności lub zablokowania dróg i torów poprzez 

gromadzenie dużych ilości piasku. W przypadku kolei piasek może 

również zasypać sygnalizację i zwrotnice. 

Innym możliwym skutkiem jest osadzanie ziaren piasku w kanalizacji, a 

tym samym zmniejszenie jej wydajności. 

 

 

Środki ochrony: 
- Bariera wiatroizolacyjna 

- Nawadnianie otoczenia 

- Plan zarządzania roślinnością 

 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 10:  Mgła 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Zasadniczo mgła to nisko położone chmury, czyli niewielkie kropelki wody lub kryształki lodu 

zawieszone w powietrzu. Mgła tworzy się głównie, gdy wilgotność względna powietrza wynosi 

około 100%, a dodatkowa wilgoć powstaje albo w wyniku ochłodzenia powietrza, albo 

kondensacji pary wodnej. Mgła może powstać i bardzo szybko ulec rozproszeniu, ale gęste mgły 

mogą też utrzymywać się przez kilka dni lub tygodni. 

Generalnie istnieją cztery główne typy mgły: mgły radiacyjne, adwekcyjne, frontowe i morskie. 

Mgła radiacyjna powstaje, gdy powietrze ulega ochłodzeniu w wyniku promieniowania cieplnego 

w spokojnych warunkach i przy klarownym niebie. Mgła adwekcyjna pojawia się, gdy wilgotne 

powietrze zostaje przeniesione przez wiatr nad chłodną powierzchnię i w ten sposób ulega 

ochłodzeniu. Mgły frontowe powstają, gdy krople wody znajdą się w obrębie bardziej suchego 

powietrza i przeistaczają się w parę wodną, tym samym powodując ochłodzenie powietrza. Mgła 

morska powstaje głównie w wyniku obecności kryształów soli w powietrzu, które pełnią funkcję 

zarodków kondensacji. Możliwe jest też tworzenie mgły morskiej w warunkach stosunkowo 

suchego powietrza (> 70% wilgotności względnej). Dodatkowo mgła jest często konsekwencją 

inwersji temperatury, gdy chłodne, stabilne masy powietrza zostają uwięzione pod cieplejszymi. 

Z definicji mgła morska zmniejsza widoczność do mniej niż 1 km. Ponadto marznąca mgła może 

również powodować powstanie lodu, kiedy to kropelki cieczy zamarzają na powierzchniach, 

tworząc szron (patrz arkusz informacyjny nr 7). 

 

Zdarzenia wyzwalające: 
Wysoka wilgotność 

 

Inicjuje powstanie: 
Oblodzenie 

Wpływ na: 
- Mosty  

- Nasypy  

- Wykopy 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Mgła może wywołać poważne ograniczenia (niska widoczność) w ruchu. 

Działania: 

- Wzmocnienie i poprawa widoczności sygnalizacji drogowej/kolejowej  

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 11:  Grad 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 
Grad to opad stały w postaci kulek lub nieregularnych brył lodu. Grad tworzy się w obrębie 

dużych chmur burzowych, które charakteryzuje intensywny ruch ku górze, wysoka zawartość 

wody w postaci ciekłej i duży zasięg pionowy, a temperatura w ich części wynosi poniżej 0°C.  

Grad powstaje ze schłodzonych kropelek, które zamarzają w wyniku kontaktu z jądrami 

kondensacji i zostają pokryte wieloma warstwami lodu podczas przemieszczania się w obrębie 

chmury i zderzania z innymi schłodzonymi kroplami wody, aż staną się na tyle ciężkie, by spaść 

na ziemię pod wpływem grawitacji. 

Grad najczęściej występuje w głębi kontynentu w średnich szerokościach geograficznych, 

ponieważ jego powstawanie jest bardziej prawdopodobne w przypadku poziomu zamarzania 

poniżej 3500 m, a także wzdłuż pasm górskich, gdzie może zachodzić unoszenie orograficzne. 

 

Zdarzenie wyzwalające: 
Burza z piorunami 

 

Inicjuje powstanie: 
Spływ gruzowy, płytkie osuwiska, powódź na terenie miejskim 
 

Wpływ na: 
- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Grad może wywołać poważne ograniczenia (niska widoczność) w ruchu.  

Środki ochrony: 
- Ochrona nawierzchni drogowej  

- Poprawa systemu odprowadzania wody 

- Ochrona zwrotnic kolejowych przed oblodzeniem i ich ogrzewanie 

 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
  

 



Zjawisko lokalne Nr 12:  Ekstremalnie wysokie temperatury  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 
Definicja bardzo wysokich temperatur zależy od położenia geograficznego, gdyż temperatury, 

które są normalne w jednym regionie mogą być bardzo wysokie w innym. Jednak skrajnie 

wysokie temperatury w konkretnej lokalizacji mogą prowadzić do poważnych problemów, takich 

jak pożary, a nawet uszkodzenie dróg i linii kolejowych. 

 

Zdarzenia wyzwalające: 
Szczególne zjawiska pogodowe, takie jak blokady cyrkulacji strefowej, które powodują utrzymanie się 

takich samych warunków pogodowych przez kilka dni/tygodni (np. układ Omega) 

 

Inicjują powstanie: 
Pożar, burza, przerwa w dostawie energii elektrycznej 

 

Wpływ na: 
- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 
- Scentralizowa-

ne systemy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Ekstremalnie wysokie temperatury mogą powodować wybuch 

niebezpiecznych pożarów, które mogą zablokować przepływ ruchu i 

uszkodzić konstrukcje lub systemy energetyczne bądź pomocnicze 

(systemy kontroli i monitorowania). 

Nawierzchnie drogowe i tory kolejowe mogą ulec poważnemu 

uszkodzeniu pod wpływem skrajnie wysokich temperatur. 

Środki ochrony: 
- Stosowanie nawierzchni kompozytowych 

- Procedury eksploatacji sieci kolejowej 

- Instalacja systemów chłodzenia wzdłuż torów kolejowych 

- Malowanie szyn 

- Korzystanie z nawierzchni beztłuczniowej 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 13:  Ekstremalnie niskie temperatury 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia meteorologiczne 

Opis: 

Definicja bardzo niskich temperatur zależy od położenia geograficznego, gdyż temperatury, które 

są normalne w jednym regionie mogą być bardzo niskie w innym. Jednak ekstremalnie niskie 

temperatury (< 0°C) w konkretnej lokalizacji mogą prowadzić do poważnych problemów. 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

Szczególne zjawiska pogodowe, takie jak blokady cyrkulacji strefowej, które powodują utrzymanie się 

takich samych warunków pogodowych przez kilka dni/tygodni (np. układ Omega) 

 

Inicjują powstanie: 

Oblodzenie, uszkodzenia dróg i kolei 
 

Wpływ na: 

- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 
 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Ekstremalne niskie temperatury mogą powodować strukturalne 

uszkodzenia dróg i linii kolejowych, które znajdują się w złym stanie 

technicznym (odkształcenia termiczne, zamarznięcie wody porowej). 

Systemy sieci trakcyjnej mogą być również podatne na odkształcenia 

termiczne. 

 

Działania: 

- Plan zarządzania roślinnością 

- Poprawa odporności materiałów podłoża nawierzchni drogowych  

- Stabilizacja przy pomocy kotew 

- Żerdzie kotwowe 

- Wzmocnienie słupów sieci trakcyjnej 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 14:  Trzęsienie ziemi 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne  

Opis: 

Trzęsienie ziemi to jedno z najbardziej destrukcyjnych zagrożeń naturalnych. Naturalne trzęsienie 
ziemi powodowane jest przez skały, które pękają pod wpływem nacisku (procesy zachodzące w 
obrębie płyt tektonicznych) wewnątrz skorupy ziemskiej i uwalniają duże ilości energii elastycznej 
(energii sejsmicznej). Energia ta przemieszcza się w postaci fal (fale sejsmiczne), powodując nagłe 
ruchy na powierzchni Ziemi. Prawie wszystkie trzęsienia ziemi występują na granicach płyt, ale 
niektóre nietypowe trzęsienia ziemi zwane wewnątrz-płytowymi występują z dala od ich 
krawędzi (np. w Szwajcarii, Francji, Austrii i południowych Niemczech).  
Wewnątrz-płytowe trzęsienia ziemi występują najczęściej w bezpośredniej bliskości przestrzennej 
do rys i uskoków tektonicznych. Główne skutki trzęsień ziemi to przemieszczenia uskoków 
tektonicznych i silne wstrząsy terenu. Inne efekty mogą obejmować utratę nośności i upłynnienie 
gruntu, osuwiska, lawiny i tsunami. Ryzyko wystąpienia trzęsienia ziemi jest różne w zależności 
od regionu. Niektóre trzęsienia ziemi mogą być wywołane przez działalność człowieka. Te 
indukowane trzęsienia ziemi są mniej potężne niż te generowane przez procesy związane z 
ruchami tektonicznymi. 
Trzęsienia ziemi można określać przy pomocy dwóch różnych skali pomiaru: wielkości i 
intensywności. 
Wielkość trzęsienia ziemi jest związana z uwalnianą energią sejsmiczną (skala Richtera). 
Intensywność trzęsienia ziemi jest określana na podstawie spowodowanych szkód i skutków 
postrzeganych przez ludzi (skala Mercalli'ego). Na intensywność trzęsień ziemi ma wpływ np. 
nasilenie lub czas trwania wstrząsów terenu. Lokalnie intensywność wstrząsów może być większa 
w związku z rodzajem gleby i podglebia. 
Dodatkowe informacje można znaleźć w mapach zagrożenia trzęsieniami ziemi w skali globalnej 
(np. Światowe mapy zagrożenia sejsmicznego), kontynentu (np. Europejskie mapy zagrożenia 
sejsmicznego) oraz kraju (np. Mapa zagrożeń sejsmicznych Niemiec, Austrii i Szwajcarii i inne 
mapy krajowe). 
 

Kryterium występowania:  

− Granice płyt tektonicznych 

− Linie uskoków (zwłaszcza wzdłuż dolin) 

 

Inicjuje powstanie: 

Deformacja/przemieszczenie gruntu; Obsunięcie ziemi; Upłynnienie gleby; Leje krasowe; 
Tsunami; Płytkie osuwiska; Głębokie osuwiska; Obrywy skalne; Tąpnięcia; Oberwanie klifów; 
Powódź katastrofalna; Obalone drzewa 

 

Wpływ na: 
- Tunele 
- Mosty 
- Nasypy 
- Wykopy 

- Scentralizowane 
systemy 

 
 
 
 
 
 
 
 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Trzęsienie ziemi może powodować zawalenie się lub poważne 
uszkodzenia konstrukcji, w zależności od intensywności zjawiska 
i wytrzymałości budowli. Trzęsienie ziemi może uszkodzić 
wszystkie rodzaje elementów infrastruktury w wyniku 
powstawania przeszkód, a także uszkodzeń konstrukcyjnych i 
operacyjnych. Trzęsienia ziemi powodują dwa rodzaje szkód: 
podstawowe uszkodzenia konstrukcji w wyniku ruchu gruntu 



 
 

oraz uszkodzenia wtórne spowodowane przez inne zaburzenia, 
takie jak zerwane linie lub przewody, pożary lub zmienione 
właściwości glebowe, które wpływają na stabilność 
fundamentów elementów infrastruktury. 
 

Działania: 
- Zagęszczanie wibracyjne 

- Metoda mieszania wgłębnego 
- Wtryskiwanie 

wysokociśnieniowe 
- Instalacje drenażowe 
- Dreny odsączające 
- Elementy usztywniające 
- Pale wiercone i 

formowane ciągłym świdrem 
ślimakowym 

- Izolacja sejsmiczna 
- Elastyczne połączenia 

odporne na siły sejsmiczne 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 15:  Deformacja/przemieszczenie gruntu  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  
Deformacja i przemieszczenie gruntu to trwałe zmiany kształtu części powierzchni ziemskiej. Są 

one wynikiem trzęsień ziemi i działalności wulkanicznej. Przemieszczenie to różnica między 

początkową pozycją odniesienia i każdym kolejnym zmienionym położeniem. Nagłe 

przemieszczenie wywołane przez trzęsienie ziemi wzdłuż uskoku tektonicznego może mieć wpływ 

na elementy infrastruktury, które leżą na jego długości. Proces ten nazywany jest pęknięciem 

powierzchni i często występuje przy płytkich trzęsieniach ziemi, czyli tych, których epicentrum 

znajduje się na głębokości mniejszej niż 20 km.  

Na przeważającej części ich długości pęknięcia powierzchni ziemi mogą być stosunkowo wąskie, 

ale mogą też powodować deformacje gruntu w glebie i skałach, nawet setki kilometrów od 

uskoku sejsmicznego.  

Deformacja gruntu związana z dynamicznym ruchem może prowadzić do wywołanego drganiami 

zagęszczania osadów w warstwie gruntu nasypowego lub przemieszczeń gruntu na glebach, które 

nie ulegają upłynnieniu (zbity piasek lub gleby pylaste o stosunkowo wysokiej zawartości gliny). 

Odkształcenia mogą mieć charakter poziomy i pionowy.  

Deformacja gruntu wywołana działalnością wulkaniczną to zmiany ukształtowania, które mogą 

wystąpić przed, w trakcie lub po erupcji. Takie ruchy podłoża mogą zachodzić w odpowiedzi na 

napływ lub wypływ stopionego materiału (magmy) oraz płynów hydrotermalnych lub 

magmowych z wnętrza wulkanu. Wzmożona deformacja gruntu na określonym obszarze może 

wskazywać na początek nowej gwałtownej fazy erupcji. Deformacje terenów wulkanicznych są 

obserwowane w bliskim sąsiedztwie wulkanów, a więc zakres potencjalnego bezpośredniego 

wpływu na infrastrukturę transportową jest bardzo ograniczony. 

Szczególny rodzaj deformacji gruntu jest wynikiem tunelowania. Dotyczy to w szczególności 

tuneli o dużych średnicach i długościach, które są wykopywane w warunkach trudnych pod 

względem tektonicznymi i różnorodności geologicznej.  

 

Kryterium występowania:  

− Bliskość aktywnych wulkanów 

− Tunelowanie pod elementami infrastruktury 

− Linia uskoku (zwłaszcza wzdłuż dolin) 

− Depozyty w warstwie gruntu nasypowego 

− Gleby nieulegające upłynnieniu (zbite piaski 

lub muliste gęste gleby z dużą zawartością 

gliny) 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Aktywność wulkaniczna 

− Aktywność tektoniczna 

 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowa-

ne systemy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Duże przemieszczenia mogą spowodować poważne uszkodzenia lub 

awarie elementów infrastruktury i wyposażenia 

 

Środki ochrony: 

− Zagęszczanie wibracyjne 

 

− Głębokie fundamenty  

− Elastyczne nawierzchnie 



− Wgłębne mieszanie gruntu 

− Palowanie 

− Elementy usztywniające 

 

− Izolacja sejsmiczna 

− Elastyczne połączenia odporne na siły 

sejsmiczne 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 
 



Zjawisko lokalne Nr 16:  Osiadanie gruntu 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Osiadanie gruntu to obniżanie lub osiadanie powierzchni terenu, które najczęściej obserwuje się w rejonach 

suchych. Osiadanie gruntu może być powodowane zapadaniem się lokalnych gleb o niskiej gęstości lub 

zawaleniem się naturalnych, bądź sztucznych wyrobisk podziemnych. Osiadanie może zachodzić stopniowo 

przez okres wielu lat w postaci obniżeń lub zagłębień tworzących się na powierzchni gruntu. Osiadanie może 

również wystąpić nagle i przybrać formę niebezpiecznych otworów ziemnych, które mogą pochłonąć dowolną 

część konstrukcji zlokalizowanej w danym miejscu lub pozostawić niebezpieczną zapadlinę o stromych zboczach. 

Częstą przyczyną osiadania jest wycofanie płynów porowych, głównie wydobycie wód gruntowych. Innym jest 

wysuszanie bardzo mokrych osadów gliniastych w wyniku obniżenia poziomu wody. Hydrokompakcja prowadzi 

do zapadania powierzchni gruntu w wyniku przemoczenia niektórych słabych gleb o niskiej gęstości (np. 

namułów naniesionych przez wiatr, takich jak lessy lub drobnoziarniste gleby deluwialne). Przemoczenie może 

osłabić i tak już słabą lub niestabilną strukturę gleby. Zagęszczenie słabych kolumn gleby powoduje osiadanie 

gruntu w pobliżu obszarów o nadmiernym poziomie nawilżenia. Takie przemoczenie może wystąpić w wyniku 

nawadniania, pęknięcia rur wodociągowych lub zmiany kierunku odwodnienia. 

Osiadanie gruntu powoduje także rozpuszczanie rozpuszczalnych skał lub materiału glebowego (np. gipsu, halitu 

oraz w mniejszym stopniu wapieni). Czynniki hydrologiczne, które mogą spowodować rozpuszczanie i usuwanie 

materiału, mogą mieć charakter naturalny lub sztuczny. Efekty naturalne to perkolacja wód powierzchniowych 

ku dołowi i/lub ruch poprzeczny w obrębie zwierciadła wód gruntowych. Wywołane przez człowieka lub jego 

działalność zmiany hydrologiczne mogą mieć wpływ na rozpuszczalne materiały ziemne. Działania te obejmują 

tymczasowe lub stałe zmiany koryt rzecznych, rowy nawadniające, nawadnianie ziemi, nieszczelne lub zepsute 

rury, czasowe lub stałe zastoiska wód powierzchniowych. 

Usunięcie podparcia w wyniku działalności górniczej jest również częstą przyczyną osiadania gruntu. W wyniku 

wydobywania na dużą skalę minerałów, paliw mineralnych, kruszywa i innych materiałów powstają duże puste 

przestrzenie podziemne. Późniejsze naturalne procesy dostosowawcze często powodują osiadanie podłoża i 

inne zjawiska.  

 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna, tektoniczna i 

pedologiczna 

− Obszerne aluwialne formacje 

wodonośne 

− Bardzo mokre osady ilaste 

− Słabe gleby o niskiej gęstości 

− Rozpuszczalne gleby lub materiał skalny  

− Górnictwo podziemne 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Wydobywanie wody gruntowej 

− Przemoczenie w wyniku nawadniania, pęknięcia rur 

wodociągowych lub zmiany kierunku odwodnienia 

− Przesączanie ku dołowi i/lub ruch poprzeczny wód 

podziemnych 

− Tymczasowe lub stałe zmiany koryt rzecznych, rowy 

nawadniające, nawadnianie ziemi, nieszczelne lub zepsute 

rury, czasowe lub stałe zastoiska wód powierzchniowych 

itp. 

− Górnictwo podziemne 

−  

 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Osiadanie gruntu może spowodować poważne uszkodzenia dróg, linii kolejowych 

i energetycznych.  

 

 



Działania: 

− Zagęszczanie wibracyjne 

− Metoda mieszania wgłębnego 

− Palowanie 

− Elastyczne nawierzchnie 

− Izolacja sejsmiczna 

 

 

− Elastyczne połączenia odporne na siły sejsmiczne 

− Bariera przeciwpowodziowa 

− Poprawa systemu odprowadzania wody 

− Wały ochronne 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 17:  Upłynnienie gleby 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne  

Opis:  

Upłynnienie gleby to zjawisko, w wyniku którego przemoczona lub częściowo przemoczona gleba 

traci znaczną część swej wytrzymałości i sztywności w odpowiedzi na nacisk, zwykle 

spowodowany trzęsieniem ziemi. 

Zjawisko to obserwuje się najczęściej w obrębie przemoczonych, luźnych (o niskiej gęstości), 

nieubitych lub piaszczystych gleb. Jest to spowodowane tym, że luźny piasek ma skłonność do 

kompresji pod wpływem obciążenia. Jeżeli gleba jest nasączona wodą, wówczas wypełnia ona 

przestrzenie porów. W odpowiedzi na kompresję gleby następuje wzrost ciśnienia wody, w 

wyniku czego wypływa ona do stref o niższym ciśnieniu (zwykle w górę, w kierunku podłoża). Jeśli 

obciążenie jest wystarczająco duże i nagłe lub powtarza się wielokrotnie (na przykład w wyniku 

trzęsienia ziemi, fali burzowej), ciśnienie wody może przekraczać naprężenia kontaktowe 

działające na ziarna gleby i utrzymujące je ze sobą w kontakcie. Dzięki temu kontaktowi między 

ziarnami masa budynków i wierzchnich warstw gleby jest przenoszona z powierzchni ziemi na 

warstwy gleby lub skały na większych głębokościach. Ta utrata struktury gleby powoduje utratę 

jej całej wytrzymałości, w wyniku czego płynie ona jak ciecz, stąd określenie upłynnienie 

(pierwszy raz użyte przez A. Hazena, 1920). 

Upłynnianie gleb bazowych może być bardzo szkodliwe dla usytuowanych na nich elementach 

infrastruktury i budynków. Upłynnienie gleby może również nasilić tendencję do występowania 

osuwisk na danym obszarze, jeśli istniejący tam grunt już był osłabiony, co generuje bardzo 

kosztowne szkody oraz zagrożenia dla ludzi. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna, tektoniczna i pedologiczna 

− Przemoczone, luźne, piaszczyste gleby 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Obciążenie falą burzową 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Podczas upłynniania fundamenty nagle tracą podparcie, co może 

powodować nieregularne osiadanie wpływające na 

funkcjonowanie infrastruktury (mostów) lub uszkodzenia 

konstrukcji.  Ruch gruntu może prowadzić do powstania dużych 

pęknięć lub szczelin, które mogą uszkodzić odcinki dróg. 

Dodatkowo nasypy ziemne mogą utracić stabilność i osunąć się. 

Działania: 

− Zagęszczanie 

wibracyjne 

− Metoda mieszania 

wgłębnego 

− Palowanie 

− Kamienne kolumny 

− Instalacje drenażowe 

− Elementy 

usztywniające  

− Pale CFA 

− Elastyczne połączenia 

odporne na siły 

sejsmiczne 

− Głębokie fundamenty 

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 18:  Lej krasowy 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Leje krasowe to na ogół płytkie koliste lub owalne depresje, które są charakterystycznym efektem 

osiadania gruntu.  

Leje krasowe są powszechne tam, gdzie pod powierzchnią ziemi znajdują się skały wapienne, skały 

węglowe, pokłady soli lub skały, które mogą ulec naturalnemu rozpuszczeniu w wyniku działania 

przepływających przez nie wód gruntowych. W wyniku rozpuszczania skał powstają podziemne 

przestrzenie i jaskinie. Ponadto w miarę rozpuszczania i wypłukiwania wapnia w szczelinach 

(zwanych ciosami) zbiera się deszczówka, która może powodować powolne ich poszerzanie, do 

momentu aż znajdujący się nad nimi grunt stanie się niestabilny i ulegnie zawaleniu.  

Generalnie można wyróżnić trzy różne typy lejów krasowych:  

• Leje powstające w wyniku rozpuszczenia powstają pod wpływem stopniowych ruchów 

warstwy powierzchniowej ku dołowi, powodowanych przez rozpuszczanie wapienia lub 

dolomitu. W rezultacie powstają wgłębienia, w których gromadzą się coraz większe ilości 

spływu powierzchniowego i których obwód ulega zwiększeniu. Ten typ leja zwykle tworzy 

wgłębienie w kształcie misy. 

• Niecki obniżeniowe rozwijają się stopniowo w miejscach, gdzie osady powierzchniowe są 

przepuszczalne i zawierają piasek. Pojedyncze ziarna piasku przesuwają się ku dołowi, 

zastępując te, które spadły w dół, i zajmując miejsce rozpuszczonego wapienia. W wyniku 

tego procesu na powierzchni gruntu powstaje stosunkowo szeroka i rozległa niecka 

obniżeniowa, która tworzy się w ciągu dłuższego okresu czasu. 

• Zjawiska te mogą wystąpić nagle (w ciągu godziny) i spowodować katastrofalne szkody. 

Występują one tam, gdzie osady zawierają znaczną ilość gliny i gdzie ubytek powstały w 

wyniku rozpuszczania wapienia osiąga taką wielkość, że pokrywający go materiał nie jest w 

stanie utrzymać własnego ciężaru. Zawalenie często zdarza się nagle i bez ostrzeżenia. 

Takie leje mają postać płytkich otworów o głębokości około 1 metra lub dołów o głębokości 

ponad 50 metrów. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna i pedologiczna 

− Skały rozpuszczalne  

− Osady powierzchniowe o znacznej zawartości gliny  

− Przepuszczalne piaszczyste grunty powierzchniowe  

− Cyrkulacja wód podziemnych 
 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Zmiana poziomu wód gruntowych 

− Podniesienie poziomu wód 

powierzchniowych (uporczywe 

opady) 

− Długie okresy suszy, a następnie 

intensywne opady deszczu 

− Powodowane przez człowieka 

zmiany poziomu wód gruntowych 

(np. pompowanie wody) 
 

Wpływ na: 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Mosty 

− Tunele 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Leje krasowe mogą poważnie powodować uszkodzenia i 

zniszczenia elementów infrastruktury oraz nawierzchni 

(drogowych i kolejowych), a także linii energetycznych (brak 

stabilności). 



Środki ochrony: 

−  Poprawa systemu odprowadzania wody 

− Wypełnianie lub uzupełnianie ubytków 

− Wypełnienia cementowe 

− Wodoodporna powierzchnia gruntu z geomembraną i geowłókniną 

− Głębokie fundamenty 

− Wzmocnienie nasypów przy pomocy rozciągliwych geosiatek  

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 19:  Tsunami 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Tsunami to seria fal w obrębie zbiornika wodnego spowodowana przemieszczeniem dużej ilości 

wody, na ogół w morzu lub dużym jeziorze. Tsunami jest również znane jako sejsmiczna fala 

morska lub fala przypływowa. 

Tsunami może powstać w wyniku różnego rodzaju zakłóceń zachodzących ponad lub pod 

powierzchnią wody. Takie zakłócenia obejmują trzęsienia ziemi, erupcje wulkaniczne, podwodne 

eksplozje, osuwanie się ziemi, proces 'cielenia się' lodowca i uderzenie meteorytu. Fale tsunami nie 

przypominają zwykłych fal morskich, ponieważ są znacznie dłuższe. Oznacza to, że tracą one 

bardzo mało energii podczas przemieszczania się. Fale tsunami mogą pojawić się bardzo nisko w 

głębokim oceanie, ale kiedy zbliżają się do linii brzegowej i wchodzą na płytszą wodę, spowalniają i 

zaczynają nabierać energii i wysokości. Górna część fal porusza się szybciej niż ta dolna, co 

powoduje ich gwałtowny wzrost. Dolina fali tsunami - tj. niski punkt poniżej grzbietu fali - często 

dociera do brzegu jako pierwsza. Kiedy to się stanie, powstaje efekt podciśnienia, które zasysa 

wodę z wybrzeża w kierunku morza, odsłaniając dno portu i morza. To cofanie wody morskiej jest 

ważnym znakiem ostrzegawczym o zbliżającym się tsunami. Zamiast przypominać załamującą się 

falę, tsunami może początkowo wyglądać jak szybko rosnąca fala przypływowa. Tsunami zazwyczaj 

składa się z szeregu fal uderzających w odstępach co kilka minut do kilku godzin. Zdarzenia na dużą 

skalę mogą generować wysokość fali rzędu dziesiątek metrów. 

Chociaż wpływ tsunami jest ograniczony do obszarów przybrzeżnych, ich destrukcyjna siła może 

być ogromna i mogą one mieć wpływ na całe baseny oceaniczne. 

Kryterium występowania:  

− Obszary przybrzeżne 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Podwodne erupcje wulkanów 

− Podwodne wybuchy 

− Osuwiska podmorskie 

− 'Cielenie się' lodowców 

− Uderzenia meteorytów 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Wpływ spiętrzonej fali może powodować niestabilność nasypów, 

wykopów, tunelów lub mostów, a także zniszczyć lub poważnie 

uszkodzić elementy konstrukcyjne i pomocnicze infrastruktury (np. 

systemy zasilania, elementy powierzchniowe tuneli). Tsunami 

może dotrzeć do wejść do tuneli. 
 

Środki ochrony: 

− Bariera przeciwpowodziowa  

− Osłona filarów mostów 

− Montaż deflektorów przepływu 

− Głębokie fundamenty 

− Wały nadmorskie 

− Narzuty kamienne zabezpieczające nasypy, filary i przyczółki mostów 

− Geosyntetyczne wzmocnienie nasypów 

− Roślinność przybrzeżna 

 

 

 



Zdjęcie/obraz: 

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 20:  Wylew lawowy 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Wylewy lawowe to najmniej niebezpieczne ze wszystkich procesów zachodzących podczas erupcji 

wulkanicznych. Są to strumienie stopionych skał, które wylewają lub sączą się w wyniku 

gwałtownej erupcji. Lawa wylewa się albo podczas aktywności nieerupcyjnej, albo podczas erupcji, 

przybierając postać fontann lawy. Lawa niszczy wszystko na swojej drodze. Jednakże większość 

masy płynie powoli. Prędkość spływu zależy od kilku czynników, włączając: (i) rodzaj lawy i jej 

lepkość, (ii) nachylenie terenu, po którym spływa, (iii) charakterystykę spływu (wylewy lawy w 

formie szerokiego strumienia, w zamkniętym kanale lub w dół tunelu lawowego), oraz (iv) ilość 

lawy produkowanej podczas zdarzenia. 

Wylew płynnego bazaltu może ciągnąć się przez dziesiątki kilometrów od miejsca wybuchu. 

Przednie krawędzie spływu lawy bazaltowej mogą poruszać się z prędkością do 10 km/h na 

stromych zboczach, ale zazwyczaj osiągają prędkość poniżej 1 km/h na łagodnych stokach. Jeżeli 

spływy lawy bazaltowej są ograniczone kanałem lub tunelem lawowym biegnącym po stromym 

zboczu, główna masa spływu może osiągnąć prędkość powyżej 30 km/h. 

Lepkie lawy andezytowe płyną z prędkością zaledwie kilku kilometrów na godzinę i rzadko 

docierają dalej niż kilka kilometrów od ujścia. Spływy lepkiej lawy dacytowej i ryolitowej często 

tworzą strome jednostronne kopuły zwane kopcami lawowymi. Kopce lawowe często narastają w 

wyniku ekstruzji wielu indywidualnych spływów i po upływie kilku miesięcy lub lat mogą osiągnąć 

grubość powyżej 30 m. Spływy te zachodzą na siebie wzajemnie i zwykle poruszają się z prędkością 

poniżej kilku metrów na godzinę. Te grube strumienie lawy, a zwłaszcza te tworzące kopce, mogą 

ulec upadkowi i przekształcić się w szybko poruszające się spływy piroklastyczne. 

Wszystko na drodze strumienia lawy zostaje przewrócone, oklejone lub pokryte przez lawę bądź 

zapala się pod wpływem niezwykle wysokiej temperatury. Gdy lawa wybucha pod lodowcem lub 

przepływa przez śnieg i lód, wody roztopowe z lodu i śniegu mogą spowodować rozległe spływy 

popiołowe. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna i tektoniczna (istnienie 

wulkanu) 

− Kąt nachylenia torów spływu 

− Warunki topograficzne torów spływu (szerokie 

strumienie, kanały na powierzchni lub tunele 

lawowe) 

− Rodzaj i lepkość lawy  

− Ilość lawy wytworzonej podczas zdarzenia 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Wybuch wulkanu 

 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Elementy infrastruktury mogą zostać pokryte przez lawę, co powoduje 

ich częściową lub całkowitą utratę. Ekstremalnie wysokie temperatury 

mogą uszkodzić konstrukcje i systemy pomocnicze. Nawierzchnie 

drogowe i szyny mogą ulec poważnemu uszkodzeniu. 

Czasy przestoju z powodu przerwy w ruchu. 

 



Działania: 

− Operacje chłodzenia lawy  

− Zmiana przebiegu kanałów 

− Kopce ziemi 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 21:  Spływ popiołowy  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Spływ popiołowy to zimna lub gorąca mieszanina wody i odłamków skalnych spływających po 

stokach wulkanu i/lub dolinach rzek. Chociaż spływy popiołowe zazwyczaj wiążą się z efektami 

działalności wulkanów, mogą wystąpić nawet bez bieżącej aktywności wulkanicznej, jeśli nastąpi 

upadek i spływ błota pochodzącego z istniejącego depozytu wulkanicznego.  

Erupcje mogą wywołać jeden lub większą ilość spływów popiołowych bezpośrednio w wyniku 

stopienia śniegu i lodu zalegającego na wulkanie lub wyrzucenia wody z jeziora krateru. Częściej 

jednak spływy popiołowe powstają w wyniku intensywnych opadów deszczu w trakcie lub po 

erupcji. Niektóre z największych spływów popiołowych początkowo mają postać osuwisk 

przesiąkniętych i hydrotermicznie zmienionych skał zalegających na zboczach wulkanu lub 

sąsiednich wzniesień. Osuwiska są wywołane przez wybuchy, trzęsienia ziemi, opady 

atmosferyczne lub nieustanne oddziaływanie grawitacji na wulkan. 

Ruch spływów popiołowych przypomina masę mokrego betonu niosącą ze sobą gruz skalny, 

którego rozmiar waha się od drobnej gliny do głazów o średnicy ponad 10 m. Spływy popiołowe 

różnią się pod względem wielkości i prędkości. Małe spływy popiołowe, które mają mniej niż kilka 

metrów szerokości i kilka centymetrów głębokości, mogą płynąć z prędkością kilku metrów na 

sekundę. Duże spływy popiołowe mogą mieć setki metrów szerokości i kilkadziesiąt metrów 

głębokości oraz mogą płynąć z prędkością kilkudziesięciu metrów na sekundę. 

Podczas przemieszczania się spływu w dół wulkanu jego wielkość, szybkość oraz ilość wody i gruzu 

skalnego ciągle się zmienia. 

Spływy popiołowe mogą również powodować zwiększone odkładanie się osadów; mogą one 

blokować dopływy rzek i potencjalnie powodować powstanie kaskady oraz pokryć gruzem doliny i 

osady ludzkie. 

 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna i tektoniczna (istnienie 

wulkanu) 

− Warunki topograficzne w obszarze 

uwolnienia i tory przepływu 

− Pokrywa śniegu lub lodu na wulkanie 

− Mokra ziemia i błoto na zboczach wulkanu 

− Jeziora lodowcowe 

− Jeziora kraterowe otoczone materiałem 

wulkanicznym 

− Depozyty piroklastyczne 

−  

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Spływy lawy lub piroklastyczne 

− Trzęsienie ziemi 
− Intensywne opady deszczu 

Wpływ na: 

− Nasypy 

− Tunele 

− Wykopy 

− Mosty 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Spływy popiołowe mogą zniszczyć elementy infrastruktury w wyniku 

bezpośredniego oddziaływania. Mogą również prowadzić do odkładania 

się osadów, przerwy w ruchu oraz uszkodzenia linii energetycznych i 

systemów sterowania. 

Wejścia tuneli i mostów mogą zostać zablokowane. 



Środki ochrony: 

− Zmiana przebiegu kanałów 

− Tamy kontrolne 

− Budowle zmieniające kierunek przepływu wody 

− Konstrukcje zmieniające kierunek przepływu gruzu skalnego 

− Kłody drzewa hamujące erozję 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 



Zjawisko lokalne Nr 22:  Chmura pyłu 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia geofizyczne 

Opis:  

Popiół wulkaniczny powstaje w wyniku wybuchu wulkanu i składa się z maleńkich fragmentów 

poszarpanych skał, minerałów i szkła wulkanicznego. W przeciwieństwie do miękkiego popiołu, jaki 

powstaje w wyniku spalania drewna, popiół wulkaniczny jest twardy, szorstki i nie rozpuszcza się w 

wodzie. Generalnie cząstki pyłu wulkanicznego mają wielkość 2 milimetrów lub mniejszą. Erupcja 

może spowodować roztrzaskanie litych skał znajdujących się w komorze magmowej oraz samej góry 

wulkanicznej. Te fragmenty skał mogą zmieszać się z zestaloną lawą w powietrzu, tworząc chmurę 

popiołu. Wiatr może przenosić małe cząstki popiołu wulkanicznego na duże odległości. Popiół 

znajdowany jest tysiące kilometrów od miejsca erupcji. Im mniejsze cząstki, tym dalej niesie je wiatr. 

Osady z popiołu wulkanicznego są grubsze i mają większe cząstki bliżej miejsca erupcji. Wraz ze 

wzrostem odległości od wulkanu, osad wydaje się być coraz drobniejszy. Oprócz wyrzucania popiołu 

wulkanicznego do atmosfery, wybuch może wywołać lawinę popiołu, gazów i skał wulkanicznych, 

zwaną spływem piroklastycznym. 

Smugi pyłu wulkanicznego mogą obejmować duże obszary nieba, całkowicie przysłaniając światło 

dzienne i drastycznie zmniejszając widoczność. Popiół i gazy mogą czasami dotrzeć do stratosfery, a 

zatem odbijać promieniowanie słoneczne i absorbować promieniowanie cieplne ziemi, co prowadzi 

do schłodzenia temperatury na Ziemi. 

Niezwykle szybkie spływy piroklastyczne mogą uszkodzić lub zniszczyć elementy infrastruktury i 

budynki. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna i tektoniczna 

(istnienie wulkanu) 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Rodzaj erupcji i zaangażowanych materiałów  

− Ilość popiołu wytworzona podczas zdarzenia 

− Warunki atmosferyczne (w skali globalnej, 

kontynentalnej i krajowej) 

− Kierunek wiatru (w skali regionalnej i lokalnej) 
 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Pył wulkaniczny może mieć wpływ na infrastrukturę całych 

regionów. Popiół może dostać się do i zakłócić funkcjonowanie 

urządzeń odpowiedzialnych za dostawę energii, zaopatrzenie w 

wodę, oczyszczanie ścieków i działanie urządzeń komunikacyjnych. 

Ciężki popiół może również blokować ruch drogowy i kolejowy oraz 

uszkodzić pojazdy. Po zmieszaniu z opadami popiół wulkaniczny 

zamienia się w ciężki cementowy osad, który jest w stanie zawalać 

dachy.  

Środki ochrony: 

− Poprawa odporności sygnalizacji  
− Ochrona zwrotnic kolejowych przy 

pomocy osłon 

 

Zdjęcie/obraz: 

 

 
 



Zjawisko lokalne Nr 23:  Lawina 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis: 

Lawina śnieżna to szybko poruszająca się masa śniegu o objętości ponad 100 m³ i długości większej niż 50 m. 

Pod względem poruszania się lawiny śnieżne dzielimy na te płynące i pyłowe; kolejne rozróżnienie dzieli lawiny 

na suche i mokre. Destrukcyjne działanie lawiny mogą intensyfikować transportowane przez nią drzewa, 

kamienie i skały. Poza lawinami śniegu równie możliwe jest wystąpienie lawin lodowych (np. uwalniane przez 

wiszące lodowce). Lawiny lodowe mogą dodatkowo wywołać lawiny śnieżne, a w wyniku dalszego ruchu masy 

powstaje połączona lawina lodowo-śniegowa.  

 

Kryterium występowania: 

− Kąt nachylenia od 28° do 50° (60°), bez 

możliwości akumulacji śniegu na stromym 

terenie 

− Wpływ krzywizny powierzchni topograficznej 

otwartych zboczy w postaci wałów lub innych 

nieregularności terenu, w obrębie których 

mogą tworzyć się zaspy śnieżne (np. wąwozy 

lub rynny) lub systemy kanałów; nie dotyczy to 

zdarzeń ekstremalnych 

− Las jako środek ochronny tylko na gęsto 

zalesionych obszarach  

− Narażenie na tworzenie zasp śniegu 

wywołanych wiatrem (lawina sucha) i 

intensywne promieniowanie słoneczne (lawina 

mokra) 

− Dodatkowe informacje: Oficjalne rejestry 

lawin, bazy danych dotyczące szkód, 

dokumentacja zdarzeń, kroniki 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

Lawina sucha:  

− intensywne opady śniegu 

− zintensyfikowana przez silny wiatr (naniesienie 

śniegu), zwłaszcza w sąsiedztwie linii kalenicy 

 

Lawina mokra:  

− duże promieniowanie słoneczne 

− wysokie temperatury 

− opady deszczu na śnieg 

Wpływ na: 

− Tunele 

− Mosty 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Lawiny mogą spowodować szkody fizyczne w wyniku oddziaływania siły 

mechanicznej (np. przeciążenia) lub uszkodzenia bezpośrednie (zawalenie 

elementów infrastruktury w wyniku bezpośredniego uderzenia). Uszkodzenia 

konstrukcji elementów infrastruktury mogą być skrajne i powodować 

długotrwałe wyłączenie z eksploatacji. Lawiny mogą uszkodzić systemy 

pomocnicze. 

Poza uszkodzeniami lawiny mogą blokować drogi i szlaki kolejowe. Może to 

zdarzyć się po wystąpieniu lawiny (śnieg osadzony na trasie ruchu) lub przed 

jej wystąpieniem (niebezpieczeństwo uderzenia pojazdów wymagające 

zamknięcia trasy, czasami na dłuższy okres czasu) 
 

Działania: 

− Wiaty na śnieg  

− Bariery przeciwlawinowe 

(siatki) 

− Kopce hamujące 

− Płoty przeciwśnieżne  

− Konstrukcje zmieniające 

kierunek śniegu 

− Tamy ochronne 

− Zalesienie 

− Kontrolowane wybuchy  

 

Zdjęcie/obraz:   
 

 
 



Zjawisko lokalne Nr 24:  Spływ gruzowy 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  

Spływ gruzowy to spływanie w dół zboczy nienewtonowskiej masy stanowiącej plastyczną 

mieszankę wody i zwykle grubego, zmieszanego osadu w wyniku działania siły bezwładności lub 

przyczepności, przy prędkościach większych niż pełzanie lub soliflukcja; w zależności od 

rozkładu wielkości cząstek osadu, materiał gruzowy zwykle zawiera od 50 do 80% osadu. 

Spływy gruzowe zwykle występują po intensywnych opadach deszczu lub nagłym rozmarznięciu 

zamarzniętej ziemi i są zdolne do przenoszenia dużych głazów. Często formują one kanały w 

kształcie litery V, po brzegach których może gromadzić się grubszy materiał, gdyż ten bardziej 

płynny zajmuje centralny obszar spływu w dół kanału. Gruz może zostać przeniesiony na 

odległość wielu kilometrów. 

 

Kryterium występowania:  

− Geologia 

− Powstawanie gruzu 

− Przemoczenie gleby  

− Rzeźba terenu 

− Rodzaj gruzu 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Intensywne opady deszczu 

− Długotrwałe opady deszczu 

− Grad 

− Topnienie śniegu 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Nasypy 

− Tunele 

− Wykopy 

− Scentralizowa-

ne systemy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Spływy gruzowe mogą prowokować silne uszkodzenia konstrukcji, a 

nawet upadek mostów na skutek uderzenia mieszaniny cząstek 

stałych (bloki skalne) i wody. Drogi i koleje mogą również być 

wyłączone z eksploatacji ze względu na osadzanie się dużych ilości 

materiału stałego. 

Działania: 

− Tamy kontrolne 

− Kanały zmieniające kierunek 

przepływu 

− Budowle zmieniające kierunek 

przepływu wody (rowy) 

 

− Konstrukcje zmieniające kierunek przepływu 

gruzu (bariery, pasy ochronne i mosty)  

− Kłody drzewa hamujące erozję 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

  

 



Zjawisko lokalne Nr 25:  Płytkie osuwiska 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  

Osuwisko to grawitacyjne przemieszczanie się masy skał, ziemi lub gruzu w dół stoku. Osuwiska są 

zazwyczaj klasyfikowane na podstawie materiału, który obejmują (skała, gruz, ziemia, błoto), i 

rodzaju ruchu (upadek, przewrócenie, lawina, poślizg, przepływ, rozrzut). 

Płytkie osuwiska obejmują tylko warstwę gleby i strefę górną regolitu i zazwyczaj mają głębokość 

od kilku decymetrów do kilku metrów. Płytkie osuwiska często występują na stokach, gdzie dolna 

warstwa gruntu o bardzo niskiej przepuszczalności jest pokryta warstwą wysoce przepuszczalną. 

Te dolne warstwy gruntu zatrzymują wodę z płytszej warstwy o wysokiej przepuszczalności, w 

wyniku czego powstaje wysokie ciśnienie wody. W miarę, jak wierzchnia warstwa gruntu nasiąka 

wodą i staje się coraz cięższa, stoki mogą stać się bardzo niestabilne, a wierzchnie warstwy gruntu 

zaczynają zsuwać się po tych dolnych o niskiej przepuszczalności. Wielkość osuwiska może wahać 

się od kilkudziesięciu metrów do kilku kilometrów sześciennych w przypadku gigantycznych 

osuwisk, a jego prędkość może wynosić od kilku centymetrów rocznie w przypadku powolnego 

osuwania się ziemi do kilkudziesięciu kilometrów na godzinę w przypadku szybkich, bardzo 

destrukcyjnych osuwisk. Odpowiednio do poziomu aktywności lub ruchu, osuwiska mogą być 

klasyfikowane jako aktywne, w stanie uśpienia (mogą być reaktywowane) lub nieaktywne (często 

reliktowe lub skamieniałości).  

 

Kryterium występowania:  

− Nacisk na materiał znajdujący się na stoku 

przekraczający jego wytrzymałość 

− Wysoka przepuszczalność górnej i niska 

przepuszczalność dolnej warstwy gruntu  

− Warunki atmosferyczne 

− Zespojenie i struktura  

− Morfologia stoku 

− Pokrycie/wykorzystanie terenu  

− Przepływ wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Intensywne i długotrwałe opady 

deszczu 

− Trzęsienie ziemi 

− Wybuch wulkanu 

− Szybkie topnienie śniegu 

− Podcięcie stoku przez rzeki lub fale 

morskie 
− Rozmrażanie zmarzliny 

Wpływ na: 

− Wykopy 

− Nasypy 

− Mosty 

− Tunele 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Płytkie osuwiska mogą pokryć i zniszczyć części dróg, linii 

kolejowych i energetycznych. Mogą też spowodować przerwy w 

ruchu. 

Wejścia do tuneli mogą być zablokowane. 

Środki ochrony: 

− Rowy i obwałowania 

− Modyfikacja geometrii 

− Ochrona powierzchni przed erozją 

− Wzmocnienie drenażu płytkiego   

− Podtrzymanie gleby poprzez przybijanie; 

ściany szczelinowe 

− Mikropale 

− Kotwy 

− Zbrojenie nasypów geosiatką z geowłókniny 

Zdjęcie/obraz:  

 

 



Zjawisko lokalne Nr 26:  Osuwiska głębokie 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  

Osuwisko to grawitacyjne przemieszczanie się masy skał, ziemi lub gruzu w dół stoku. Osuwiska są 

zazwyczaj klasyfikowane na podstawie materiału, który obejmują (skała, gruz, ziemia, błoto), i 

rodzaju ruchu (upadek, przewrócenie, lawina, poślizg, przepływ, rozrzut). 

Osuwiska głębokie obejmują górną warstwę gleby, strefę regolitu, jak również podłoże skalne na 

większych głębokościach. Powierzchnia ślizgowa najczęściej znajduje się znacznie poniżej 

maksymalnej głębokości ukorzenienia drzew. Osuwiska głębokie zwykle obejmują głęboki regolit, 

zwietrzałe skały i/lub podłoże skalne i wiążą się z dużym osunięciem stoku w wyniku ruchu 

translacyjnego, rotacyjnego lub złożonego. Wystąpienie tego typu osuwiska jest prawdopodobne 

w regionie aktywnym tektonicznie. Zazwyczaj poruszają się one powoli, zaledwie kilka metrów 

rocznie, ale od czasu do czasu zwiększają prędkość. Są zwykle większe od osuwisk płytkich i tworzą 

się wzdłuż osłabionych płaszczyzn, takich jak uskoki lub płaszczyzny uwarstwienia. Mogą być 

zidentyfikowane wizualnie na podstawie wklęsłych skarp na wierchu i stromych obszarów u 

podnóża. 

 

Kryterium występowania:  

− Nacisk na materiał znajdujący się na stoku 

przekraczający jego wytrzymałość 

− Warunki atmosferyczne 

− Zespojenie i struktura  

− Morfologia stoku 

− Pokrycie/wykorzystanie terenu 

− Przepływ wód powierzchniowych i podziemnych 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Intensywne i długotrwałe opady 

deszczu 

− Trzęsienie ziemi 

− Wybuch wulkanu 

− Szybkie topnienie śniegu 

− Podcięcie stoku przez rzeki lub fale 

morskie 

− Rozmrażanie zmarzliny 

Wpływ na: 

− Tunele 

− Mosty 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Głębokie osuwiska mogą pokryć i zniszczyć części dróg, linii 

kolejowych i energetycznych. Mogą też spowodować przerwy w 

ruchu. 

Wejścia do tuneli mogą być zablokowane. 

Działania: 

− Wzmocnienie filarów mostu 

− Poprawa głębokiego systemu 

odprowadzania wody 

− Wzmocnienie gruntu metodą 

palowania 

− Kotwy 

− Mikropale 

− Elastyczne połączenia odporne na siły 

sejsmiczne 

− Wzmocnienie gruntu metodą mieszania 

wgłębnego 

Zdjęcie/obraz:  

 

 



Zjawisko lokalne Nr 27:  Obrywy skalne 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  
Obrywy skalne to naturalny ruch w dół oderwanych kamieni, bloków lub serii kamieni o małej 

objętości (<10 m3), włączając ich swobodne spadanie, odbijanie, toczenie i ślizganie. Masa 

najczęściej porusza się w powietrzu w drodze swobodnego spadania, saltacji lub toczenia, przy 

niewielkiej lub bez żadnej interakcji pomiędzy poruszającymi się fragmentami. Ruchy te są bardzo 

nagłe i nie są poprzedzone drobnymi obrywami. Obryw skalny polega na oderwaniu od skały 

jednego lub grupy bloków; każdy spadający blok może zachowywać się mniej lub bardziej 

niezależnie od innych. Bloki mogą pękać podczas spadania. Podczas opadania następuje 

chwilowa utrata kontaktu z gruntem i wysokie przyspieszenie, w wyniku czego bloki zyskują dużą 

energię kinetyczną. Bloki gromadzą się na dnie stoku, tworząc usypisko. Jeśli obryw skalny jest 

aktywny lub miał miejsce bardzo niedawno, na danym zboczu powstają skarpy. 

Obrywy skalne charakteryzuje prędkość <40 m/s, wielkość elementów - średnica kamienia < 0,5 

m, średnica bloku > 0,5 m, oraz różne natężenie. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna, tektoniczna i 
pedologiczna 

− Fizyczne, chemiczne i mechaniczne cechy skał  

− Wpływ klimatu, topografii, roślinności i 
grawitacji 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Odwilż 

− Trzęsienie ziemi 

− Intensywne opady deszczu 

− Długotrwałe opady deszczu 

− Degradacja zmarzliny 

− Klinowanie korzeni  

− Nacisk zewnętrzny 

− Podkopanie/podmycie 
 

Wpływ na: 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Mosty  

− Tunele 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Elementy infrastruktury mogą zostać uszkodzone przez spadające 

skały. 

Obrywy skalne mogą też spowodować przerwy w ruchu. 

Środki ochrony: 

− Metalowe osłony i siatki  

− Płyty o wysokiej absorpcji energii 
(HEA)  

− Bariery ziemne  

− Rowy i obwałowania 

− Usuwanie głazów 

− Żerdzie kotwowe  
 

Zdjęcie/obraz: 

 
 

 



Zjawisko lokalne nr 28:  Tąpania 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  

Tąpanie to jednoczesne zarwanie się kamieni o objętości > 1 mln m3. Sposób, w jaki następuje to 

zjawisko nie został zdefiniowany. Procesy przemieszczenia są definiowane na podstawie topografii, 

fragmentacji górotworu i interakcji między jego fragmentami. Zjawisko to charakteryzuje się silnym 

oddziaływaniem między fragmentami. Spadająca masa może osiągnąć prędkość > 40 m/s, a 
kamienie mogą ulec zmieleniu lub nawet sproszkowaniu na mączkę kamienną. Fragmenty są 

transportowane przez kilka kilometrów, a ich ilość wywiera znaczny wpływ na krajobraz. Zawalone 

skały mogą zablokować strumienie i rzeki, co może prowadzić do wystąpienia powodzi. 

 

Kryterium występowania:  

− Sytuacja geologiczna, tektoniczna i 
pedologiczna 

− Fizyczne, chemiczne i mechaniczne cechy skał  

− Wpływ klimatu, topografii, roślinności i 
grawitacji 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Intensywne opady deszczu 

− Długotrwałe opady deszczu 

− Roztopy 

− Degradacja zmarzliny 

− Klinowanie korzeni 

− Nacisk zewnętrzny 

− Podkopanie/podmycie 
 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Części dróg, linii kolejowych i linii energetycznych mogą zostać 

uszkodzone, zniszczone lub zablokowane przez fragmenty skał na dużym 

obszarze. Przepływ ruchu może być ograniczony. Wejścia tuneli i mostów 

również mogą zostać zablokowane. 

Działania: 

− Bariery ziemne 

− Rowy i obwałowania 

− Wiaty na skały 

− Usuwanie głazów  

− Kontrolowane wybuchy 

− Żerdzie kotwowe  
 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 

 

 



Zjawisko lokalne Nr 29:  Oberwanie klifu 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia grawitacyjne 

Opis:  

Oberwanie klifu to naturalny ruch w dół lekko oderwanego bloku kamienia o objętości 100- 

100.000 m3. W niektórych przypadkach objętość obrywu może wynieść do 15 mln m3. Masa 

najczęściej porusza się w powietrzu w drodze swobodnego spadania, saltacji lub toczenia, przy 

niewielkiej lub bez żadnej interakcji pomiędzy poruszającymi się fragmentami, a więc wymiana 

energii jest stosunkowo niewielka. Podczas opadania następuje chwilowa utrata kontaktu z 

gruntem i wysokie przyspieszenie, w wyniku czego bloki zyskują dużą energię kinetyczną. 

(Oberwanie klifu charakteryzuje prędkość od 10 do 40 m/s i objętość od 100 m3 do 100.000 m3). 

 

Kryterium występowania:  

− Stromy stok 

− Zwietrzałe skały 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Intensywne opady deszczu 

− Długotrwałe opady deszczu 

− Odwilż 

− Degradacja zmarzliny 

− Klinowanie korzeni 

− Nacisk zewnętrzny 

− Podkopanie/podmycie 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Elementy infrastruktury mogą zostać uszkodzone w wyniku uderzenia 

przez spadające skały. 

Oberwanie klifu może też spowodować przerwy w ruchu. 

Działania: 

− Metalowe osłony i siatki 

− Płyty o wysokiej absorpcji energii 

(HEA) 

− Bariery ziemne 

− Rowy i obwałowania  

− Żerdzie kotwowe 

− Wiaty na skały 

− Kontrolowane wybuchy 

 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 

 

 



Zjawisko lokalne nr 30:  Wylanie rzeki i przepełnienie 

jeziora  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia hydrologiczne 

Opis:  

Powódź to ogólny termin określający wylanie wody z rzeki lub jeziora na zazwyczaj suchy ląd w 

obrębie tarasu zalewowego (powódź rzeczna), bądź wyższe niż normalne poziomy wody w 

jeziorach lub zbiornikach. Powodzie powstają, gdy woda przelewa się ponad lub przerywa tamy, 

wały i nasypy, występując z brzegów zbiorników wodnych. Mogą być spowodowane przez 

długotrwałe i intensywne opady śniegu, szybkie topnienie śniegu lub połączenie obu tych 

zjawisk. Awaria wałów, nasypów i środków ochronnych może doprowadzić do powodzi, nawet 

jeśli poziom wody nie osiągnie progu krytycznego. W skrajnie niekorzystnych warunkach 

niekontrolowane przepełnienie przelewów spływowych zbiorników wodnych może doprowadzić 

do zwiększonej fali powodziowej. 

Powodzie niosą ryzyko ofiar śmiertelnych, wysiedlenia ludzi i szkód w środowisku, a także 

elementach infrastruktury. Powodzie są zjawiskiem naturalnym, któremu nie sposób zapobiec. 

Dodatkowe informacje: w wielu państwach członkowskich opracowywanie map zagrożenia 

powodziowego ma stosunkowo długą tradycję w ramach gospodarki wodnej. W wielu krajach 

mapy zagrożenia powodziowego opracowywane są przez władze publiczne. Europejska 

Dyrektywa Powodziowa (Dyrektywa 2007/60/WE w sprawie oceny i zarządzania ryzykiem 

powodziowym) obecnie wymaga od państw członkowskich dokonania oceny, czy wszystkie cieki 

wodne i linie brzegowe są zagrożone powodzią, mapowania zasięgu powodzi oraz zagrożonych 

aktywów i ludzi, a także podjęcia odpowiednich i skoordynowanych działań na rzecz ograniczenia 

zagrożenia powodziowego. Dyrektywa ta zapewnia również społeczeństwu prawo dostępu do 

tych informacji. 

  

Kryterium występowania:  

− Odległość do rzeki/jeziora 

− Topografia tarasów zalewowych 

− Poziom wody  

− Pojemność rzeki/jeziora 

− Obecność obszarów retencyjnych 

− Istnienie i stabilność działań przeciwpowodziowych 

 

Zdarzenia wyzwalające: 

− Intensywne opady deszczu 
− Długotrwałe opady deszczu 
− Szybkie topnienie śniegu 
− Awaria wałów, nasypów i 

środków ochrony 
− Zarządzanie zbiornikami 

elektrowni wodnych 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Wykopy 

− Nasypy 

− Tunele 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Powodzie rzeczne mogą doprowadzić do zalania mostów, wałów i 

wykopów, a także spowodować uszkodzenie nawierzchni dróg i 

torów kolejowych. Powodzie mogą powodować zawalenie mostów 

w wyniku bezpośredniego uderzenia lub erozji podpór mostowych. 

Powodzie mogą powodować wyłączenie z eksploatacji ze względu 

na brak dostępu do elementów infrastruktury dla użytkowników. 

Środki ochrony: 

− Deflektory przepływu 

− Poprawa systemu odprowadzania wody 

− Narzuty kamienne zabezpieczające filary i 

przyczółki mostów 

− Bariera przeciwpowodziowa  

− Wały ochronne 

− Groble 

− Kanał upustowy 

− Tama 

Zdjęcie/obraz:  

 

 



Zjawisko lokalne nr 31:  Nagła powódź 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia hydrologiczne 

Opis:  

Obfite lub nadmierne opady występujące w ciągu krótkiego okresu czasu, powodujące natychmiastowy 

spływ wody, tworzące warunki zalewowe w ciągu kilku minut lub godzin w trakcie lub po zakończeniu 

opadów. Nagłe powodzie mogą również wystąpić po okresie suszy, kiedy ulewny deszcz spada na 

bardzo wysuszoną, twardą ziemię, która nie przepuszcza wody. 

 

Kryterium występowania:  

− Gleba przesycona wodą 

− Gleba sucha 

− Nieprzepuszczalne podłoże 
 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Intensywne opady deszczu 

− Długotrwałe opady deszczu 

− Szybkie topnienie śniegu 

− Opad konwekcyjny 

− Nagłe przelanie zbiornika retencyjnego w 

górze rzeki 
 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Nagłe powodzie mogą doprowadzić do zalania mostów, dróg lub nasypów 

kolejowych i wykopów, a także spowodować uszkodzenie nawierzchni dróg i 

torów kolejowych. Mogą one zniszczyć nasypy w wyniku oddziaływania 

ciśnienia hydrostatycznego. Wykopy i nasypy mogą zostać zniszczone w 

wyniku erozji zewnętrznej i wewnętrznej. Woda może przedostać się do 

wejść do tuneli lub spowodować wzrost poziomu wód gruntowych, co może 

uszkodzić okładzinę tunelu poprzez bezpośrednie działanie hydrostatyczne 

lub siły wyporu. 

Powodzie mogą powodować zawalenie mostów w wyniku bezpośredniego 

uderzenia lub erozji podpór mostowych. 

Powodzie mogą powodować wyłączenie z eksploatacji ze względu na brak 

dostępu do elementów infrastruktury dla użytkowników. 

 

Działania: 

− Deflektory przepływu 

− Poprawa systemu odprowadzania wody 

− Narzuty kamienne zabezpieczające 

filary i przyczółki mostów 

− Bariery przeciwpowodziowe 

− Wały ochronne 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 



Zjawisko lokalne nr 32:  Powódź na terenie miejskim 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia hydrologiczne 

Opis:  

Powodzie na terenach miejskich występują w gęściej zaludnionych obszarach, gdzie powierzchnia 

gleby jest pokryta przez ulice, budynki i inne konstrukcje. W związku z tym woda nie może przenikać 

do gruntu i musi być kierowana do systemów odwadniających. Powódź występuje, gdy ilość opadów 

przekracza przepustowość systemów odwadniających. 

Kryterium występowania:  

− Uszczelniona powierzchnia gleby 

− Obszary gęsto zaludnione  

− Niedopasowany pod względem rozmiaru (np. 

szybko rozwijające się osiedla) lub 

przestarzały/uszkodzony system kanalizacji 
 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Opad deszczu 

− Grad 
− Częściowo zablokowane systemy 

kanalizacji 

Wpływ na: 

− Tunele 

− Mosty 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Powodzie na terenach miejskich mogą spowodować zablokowanie 

odcinków drogowych i kolejowych, a także utratę zasilania. Tunele 

mogą zostać zalane i wyłączone z eksploatacji. 

 

Środki ochrony: 

− Deflektory przepływu 

− Poprawa systemu odprowadzania wody 

− Narzuty kamienne zabezpieczające 

nasypy, filary i przyczółki mostów 

− Bariery przeciwpowodziowe 

− Wały ochronne 

 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 

 

 

 

 

 



Zjawisko lokalne nr 33:  Wylanie wód gruntowych  

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia hydrologiczne 

Opis:  

Wylanie wód gruntowych występuje, gdy zwierciadło wody w skałach przepuszczalnych wzrasta 

do poziomu struktur podpowierzchniowych i ponad powierzchnię gruntu. Wylanie wód 

gruntowych niekoniecznie jest bezpośrednio związane z opadami deszczu i na ogół trwa dłużej 

niż powodzie powstałe z innych przyczyn. Poziomy wód gruntowych są ogólnie najwyższe 

wczesną wiosną, a najniższe wczesną jesienią. Również mało prawdopodobne jest, by powódź, 

którą najczęściej wywołują opady deszczu, wystąpiła w wyniku wysokiego poziomu wód 

gruntowych; zdarzają się jednak wyjątki, jeśli zwierciadło wód gruntowych jest zwykle bardzo 

niskie, a przed zdarzeniem było już bardzo mokro.  

 

Kryterium występowania:  

− Wysoki poziom wód gruntowych 

Zewnętrzne zdarzenie wyzwalające: 

− Obfite opady deszczu w ciągu 

długiego okresu czasu 

 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Zasadnicze znaczenie dla dróg to możliwe zniszczenie 

nawierzchni. W przypadku tunelów wzrost wód gruntowych 

może uszkodzić okładzinę poprzez bezpośrednie działanie 

hydrostatyczne lub siły wyporu. 

Dodatkowo systemy komunikacji i sterowania mogą zostać 

uszkodzone, a strumień ruchu może być zakłócony przez długi 

okres czasu. 

 

Działania: 

− Obniżenie poziomu wód gruntowych (drenaż i pompowanie) 

− Przechwytywanie przepływu wód oraz konstrukcje odcinające 

− Drenaż przechwytujący 

− Rowy drenażowe obwodowe 
 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 



Zjawisko lokalne nr 34:  Wielka powódź 

Kategoria zagrożenia:  Zagrożenia hydrologiczne 

Opis:  

Wielka powódź to rozległa i rzadko występująca katastrofalna powódź wywołana nagłym uwolnieniem 

wody w wyniku awarii zapory. Wodę mogą tamować osuwiska, spływy popiołowe, zapory wulkaniczne, 

moreny lub lodowce i może zostać uwolniona podczas ich zawalenia.  

Szczególny przypadek stanowią powodzie glacjalne, podczas których woda wydostaje się z kieszeni 

wodnych (rynny subglacjalne i glacjalne).  

 

Kryterium występowania:  

− Aktywność wulkaniczna powodująca 

powstawanie zapór lub spływów popiołowych 

− Polodowcowa formacja terenu   

− Woda przechowywana za lub pod lodowcami, 

moreny, zapory wulkaniczne 

− Kieszenie wodne w zagłębieniach 

polodowcowych 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Ilość opadów wystarczająca, by wywołać 

osuwiska  

− Topnienie lodowca ze względu na wysokie 

temperatury 

− Wybuch wulkanu 

− Trzęsienie ziemi 

− Powodzie lodowcowe są trudne do 

przewidzenia 
 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Potencjalnie znaczne uszkodzenie infrastruktury w wyniku 

bezpośredniego oddziaływania strumienia wody, które może 

doprowadzić do zawalenia mostów, dróg i odcinków kolejowych ze 

względu na dużą prędkość i gruz transportowany przez strumień wody. 

Wielkie powodzie mogą również dotrzeć do wejść do tuneli. Powodzie 

mogą powodować wyłączenie z eksploatacji ze względu na brak dostępu 

do elementów infrastruktury dla użytkowników. 

Środki ochrony: 

− Kopce hydroizolacyjne 

− Tamy ochronne 

− Tama kontrolna 

− Budowle zmieniające kierunek przepływu wody 

 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 



Zjawisko lokalne nr 35:  Obalenie drzew 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  

Drzewa mogą ulec obaleniu albo w wyniku wyrwania, albo pęknięcia pnia pod wpływem silnego 

wiatru, lodu lub obciążenia śniegiem, pioruna lub erozji gleby.  

 

Kryterium występowania:  

− Luźne korzenie 

− Podmyte korzenie 

− Luźna gleba  

− Wysoka wilgotność gleby 

− Witalność drzewa 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Silny wiatr 

− Trzęsienie ziemi 

− Obciążenie śniegiem 

− Obciążenie lodem 

− Intensywne i długotrwałe opady deszczu  

− Pioruny 

 

Wpływ na: 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Mosty 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Obalone drzewa wpływają na płynność ruchu w wyniku blokowania dróg. 

Dodatkowo mogą one również zniszczyć systemy zasilania i komunikacji. 

Mosty leżące równolegle do i w pobliżu stoku mogą być również 

zagrożone. 

Działania: 

− Bariery przeciwlawinowe (siatki) 

− Plan zarządzania roślinnością 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 

 

 

 

 



Zjawisko lokalne nr 36:  Pożar lasu 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  
Jest to rozległy, niszczycielski pożar, który rozprzestrzenia się szybko nad lasem lub buszem. 

Długotrwałe okresy suszy i sezonowe wiatry tworzą idealne warunki dla szybkiego 

rozprzestrzeniania się pożaru po obszarze porośniętym łatwopalną roślinnością. Pożar lasu różni 

się od innych pożarów ze względu na duży zasięg, szybkość, z jaką może się rozprzestrzeniać od 

swego źródła, zdolność do niespodziewanej zmiany kierunku i przejścia ponad lukami, takimi jak 

drogi, rzeki i pasy przeciwpożarowe. Pożary lasów mogą być powodowane przez ludzi, ale główne 

przyczyny ich powstawania wymieniono poniżej. 

Dym może być transportowany na odległość kilku kilometrów.  

Informacje dodatkowe: Informacje na temat obszarów objętych ryzykiem pożaru na poziomie 

kontynentalnym można znaleźć w europejskiej mapie zagrożenia pożarowego lasu (Europejska Sieć 

Obserwacji Planowania Przestrzennego). Poszczególne państwa członkowskie udostępniają dalsze 

urzędowe lub naukowe mapy zagrożenia pożarem, np. mapy obszarów zagrożonych pożarem we 

Włoszech (WWF) lub mapa zagrożenia pożarowego (Cadry i in. 2009, International Journal of 

Wildland Fire). 

 

Kryterium występowania:  

− Gleba sucha  

− Palna roślinność 

 

Zdarzenie wyzwalające: 

− Fale gorąca 

− Susze 

− Pioruny 

− Wybuch wulkanu 

− Iskry z upadków skalnych 
− Samozapłon 

 

Wpływ na: 

− Mosty 

− Tunele 

− Nasypy 

− Wykopy 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Pożary lasów mogą zniszczyć linie energetyczne i 

kontrolne/komunikacyjne. 

Dym i płomienie mogą blokować drogi i koleje, a także tunele i 

mosty. Pożary lasów mogą powodować uszkodzenia konstrukcji 

mostów oraz nasypów (geotekstyliów) i kolei (nacisk na szyny, 

uszkodzenia podkładów). 

 

Środki ochrony: 

− Beton ognioodporny 

− Okładzina przeciwpożarowa  

− Plan zarządzania roślinnością 

Zdjęcie/obraz:  
 

 



Zjawisko lokalne nr 37:   Burza magnetyczna 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  

Burza magnetyczna to znaczące zaburzenie magnetosfery Ziemi spowodowane przez bardzo szybką 

wymianę energii między wiatrem słonecznym a przestrzenią otaczającą Ziemię. Burze te wynikają z 

wahań w wietrze słonecznym, który powoduje duże zmiany w prądach, plazmach i polach w 

magnetosferze Ziemi. Warunki wiatru słonecznego, które generują burze geomagnetyczne, to okresy 

utrzymującego się (od kilku do wielu godzin) szybkiego wiatru słonecznego, a co najważniejsze, 

skierowanego na południe (w kierunku przeciwnym do ziemskiego pola magnetycznego) pola 

magnetycznego wiatru słonecznego po dziennej stronie magnetosfery. W tych warunkach energia 

wiatru słonecznego jest przesyłana do magnetosfery Ziemi.  

Podczas burz prądy w jonosferze i cząstki energetyczne, które się w niej wytrącają, dostarczają energii 

w postaci ciepła. W wyniku ogrzania powstają silne poziome różnice w gęstości jonosferycznej, które 

mogą modyfikować ścieżki sygnałów radiowych i powodować błędy w informacjach przekazywanych 

przez GPS. Mogą również być przyczyną zakłóceń w działaniu systemów nawigacyjnych, takich jak 

globalny system nawigacji satelitarnej (GNSS), i generować szkodliwe prądy indukowane 

geomagnetyczne (GIC) w sieci energetycznej i rurociągach. 

 

Wpływ na: 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Burze geomagnetyczne mogą zakłócać sygnały radiowe i generować 

szkodliwe prądy indukowane w sieci energetycznej. 

Działania: 

− Redundantny system (np. zasilania) 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 

 

 

 

 



 



Zjawisko lokalne nr 38:  Gryzonie 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  

Gryzonie to ssaki z rzędu Rodentia, które charakteryzuje jedna para stale rosnących siekaczy w górnej, 

jak i dolnej szczęce. 

Niektóre gatunki, w szczególności szczur wędrowny, szczur europejski i mysz domowa, są poważnymi 

szkodnikami, które zjadają i powodują psucie żywności przechowywanej przez ludzi oraz 

rozprzestrzenianie się chorób. Ich działalność może uszkodzić budynki, rury, przewody i okablowanie 

oraz powodować pożary elektryczne. 

 

Wpływ na: 

− Scentralizowane 

systemy 

− Kolej 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Gryzonie niszczą elementy infrastruktury kolejowej: przewody, kable 

energetyczne i przewody ścieżek sygnalizacyjnych. Może to prowadzić do 

wyłączenia z eksploatacji, co wpływa na natężenie ruchu. Poza ogólną 

infrastrukturą kolejową tunele drogowe mogą być zagrożone w równym 

stopniu, ponieważ są one uzależnione od różnych systemów 

elektrycznych. 

Działania: 

− Ochrona przewodów kolejowych przy pomocy nylonu 

− Przewody zasilające i trakcyjne wzmocnione stalą 

 

Zdjęcie/obraz:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zjawisko lokalne nr 39:  Przeprawy zwierząt 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  
Przeprawy (dzikich) zwierząt mają miejsce głównie o zmierzchu i w nocy, ale mogą czasami nastąpić 

w ciągu dnia. Przeprawy wypasanych zwierząt gospodarskich mają głównie miejsce w pobliżu 

pastwisk w okresie wypasu.  

 

Wpływ na: 

− Nasypy 

− Tunele 

− Wykopy 

− Mosty 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Przeprawy zwierząt mają wpływ na infrastrukturę transportową i 

płynność ruchu, ponieważ mogą prowadzić do wypadków i okresów 

zablokowania dróg. 

Środki ochrony: 

− Przejścia dla zwierząt 

 

Zdjęcie/obraz:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Zjawisko lokalne nr 40:  Przerwa w dostawie energii elektrycznej 

Kategoria zagrożenia:  Inne zagrożenia 

Opis:  
Przerwa w dostawie energii elektrycznej to krótko- i długoterminowa utrata mocy na danym 

obszarze w wyniku awarii elektrowni, linii energetycznych, stacji elektroenergetycznych lub innych 

części sieci.  

 

Zewnętrzne zdarzenie wyzwalające: 

− Trzęsienie ziemi 

− Powódź 

− Ekstremalne opady śniegu (obciążenie śniegiem i obalone drzewa) 

− Oblodzenie (obciążenie lodem na liniach energetycznych) 

− Pioruny 

− Burza geomagnetyczna 

 

Wpływ na: 

− Scentralizowane 

systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  

Przerwa w dostawie energii elektrycznej może zakłócać działanie 

systemów nadzoru i kontroli, komunikacji i blokować koleje. Poza ogólną 

infrastrukturą kolejową tunele drogowe mogą być zagrożone w 

równym stopniu, ponieważ opierają się one na różnych systemach 

elektrycznych. 

Środki ochrony: 

− Redundantny system zasilania  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 41:  Eksplozja 

Kategoria zagrożenia 1/2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony/niezamierzony 

Opis: 
Eksplozja to szybkie uwolnienie energii (zwykle w połączeniu z wytwarzaniem bardzo 

wysokich temperatur), któremu towarzyszy duży hałas. Fale uderzeniowe powstające w 

wyniku wybuchów pozwalają na ich dalszą kategoryzację. Jeśli fala uderzeniowa ma 

charakter naddźwiękowy, wówczas eksplozja zwana jest detonacją, a jej źródło to materiał 

wybuchowy kruszący. Jeśli fala uderzeniowa ma charakter poddźwiękowy, wówczas 

eksplozja zwana jest deflagracją, a jej źródło to materiał wybuchowy o niskiej sile wybuchu. 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Płynne bomby lub stałe materiały wybuchowe wykorzystywane do ataków terrorystycznych. 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Tunele 

- Mosty 

- Nasypy 

- Wykopy 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Fala uderzeniowa spowodowana przez wybuch może przyczynić się 

do: 

- Bezpośrednich i pośrednich obrażeń osób w wyniku zranienia 

odłamkami 

- Uszkodzenia fizycznych elementów infrastruktury 

- Braku dostępu (czasy wyłączenia z eksploatacji) 

W wyniku skruszenia i rozcięcia może wystąpić: 

- Uszkodzenie strukturalne elementów nośnych 

- Penetracja ścian i stropów 

- Pożar jako efekt wtórny (patrz opis pożaru) 

Oddziaływanie szczególne 
Mosty: 

- Ruchome mosty mogą być bardziej narażone 

- Konstrukcje puste w środku są bardziej narażone niż te o 

przekroju pełnym 

- Beton jest materiałem bardziej narażonym niż stal (grubość 

materiału budowlanego) 

- Duża rozpiętość i wysokość mogą powodować większe 

narażenie   

- Konstrukcja nośna nad pomostem jest istotna dla mostów 

wiszących/linowych i mostów wantowych 

Tunele:  

- Dodatkowe obciążenie ziemią ma szczególne znaczenie dla 

tuneli o przekroju prostokątnym 

- Uszkodzenia spowodowane przez wybuch mogą spowodować 

wnikanie wody lub gleby, co zwiększa koszty szkód i czasy 

wyłączenia z eksploatacji 

- Wybuch może spowodować takie same uszkodzenia tunelu, w 

zależności od siły wybuchu i bez względu na to, czy wydrążono 

go poniżej poziomu wody/w miękkiej glebie 

- Konstrukcja jednopłaszczowa może zwiększyć wielkość 

wpływu na konstrukcję 



Środki ochrony: 
Policja i służby specjalne; wykrywacze gazu; wzmocnienie konstrukcji; zapobieganie 

parkowaniu; zapobieganie wyrzucaniu/składowaniu odpadów; zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa; ograniczanie rodzaju ładunków 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 

 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 42:  Pożar 

Kategoria zagrożenia 1/2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony/niezamierzony 

Opis: 
Pożar to proces chemiczny spalania ciał stałych, cieczy lub gazów, który uwalnia ciepło, 

światło i różne produkty reakcji. Obszar wpływu pożaru można podzielić na trzy strefy: strefę 

aktywną, strefę gorąca i strefę dymu. 

Najbardziej powszechne skutki pożaru to uszkodzenia fizyczne będące wynikiem spalania. 

Ponadto ciepło lub uwolnione produkty reakcji stanowią poważne zagrożenie nie tylko dla 

ludzi, ale także dla integralności strukturalnej elementów infrastruktury zajętych pożarem 

(wysoka temperatura). Niekontrolowane spalanie, które zagraża życiu ludzkiemu lub 

elementom infrastruktury, może powstać przypadkowo lub być wywołane celowo 

(podpalenie). 

Pożary w tunelach są szczególnie groźne, ponieważ mogą generować bardzo wysokie 

temperatury, a w połączeniu z różnymi produktami reakcji, takimi jak dym, stanowią 

poważne zagrożenie. Pożar pod mostem jest szczególnie groźny, gdyż może mieć wpływ na 

jego konstrukcję nośną. 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Pojazdy drogowe (HGV), pociągi, samoloty, podpalenia (z pokładu pojazdu, pociągu lub 

samolotu), zdalne wywołanie samozapłonu/improwizowane spalenie urządzenia, paliwa lub 

cieczy, gazów, materiałów wysoce łatwopalnych (np. wypadki z udziałem materiałów 

łatwopalnych, wybuchy, itd.). 

 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Tunele 

- Mosty 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Pożar może spowodować następujące szkody: 

- Bezpośrednie obrażenia osób w wyniku spalania, gorąca i dymu 

(szczególnie w tunelach) 

- Uszkodzenia fizyczne infrastruktury w wyniku oddziaływania 

wysokich temperatur 

- Negatywny wpływ na użyteczność 

 

Oddziaływanie szczególne: 
Mosty: 

- Konstrukcja nośna nad pomostem jest istotna dla mostów 

wiszących/linowych i mostów wantowych 

Tunele: 

- Rodzaj przekroju może wpływać na zakres szkód spowodowanych 

przez pożar 

- Uszkodzenia spowodowane przez pożar mogą spowodować 

wnikanie wody lub gleby, co zwiększa koszty szkód i czasy 

wyłączenia z eksploatacji 

- Konstrukcja jednopłaszczowa może zwiększyć wielkość wpływu na 

nią 

 



Środki ochrony: Wykrywacze gazów, stałe urządzenia gaśnicze; beton ognioodporny; 

okładzina przeciwogniowa; wyjścia awaryjne, instalacja oddymiania; zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa, zapobieganie parkowaniu, zapobieganie usuwaniu/składowaniu odpadów; 

ograniczanie rodzaju ładunku; czynna lub bierna ochrona przeciwpożarowa w tunelu; 

dwupłaszczowa konstrukcja tunelu; ograniczenie parkowania pod mostami. 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 

 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 43:  Blokada 

Kategoria zagrożenia 1/2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony/niezamierzony 

Opis: 
Blokada to zamierzone lub niezamierzone zablokowanie drogi lub linii kolejowej. Jej 

przyczyny mogą mieć charakter przypadkowy/naturalny i obejmują obalenie drzew, obryw 

skalny, awarię techniczną, ale także polityczny, włączając demonstracje i protesty (np. strajki, 

transport kołowy). Ogólnie rzecz biorąc, blokady nie powodują uszkodzenia samej 

infrastruktury, ale tymczasową niedostępność odcinków dróg lub kolei, prowadząc do 

zakłóceń w ruchu.  

 

Warunki /zdarzenia wyzwalające: 

Pojazdy drogowe (HGV), pociągi, samoloty na drogach/liniach kolejowych; awarie 

techniczne, wypadki, celowe zablokowanie przez zrzucenie przedmiotów na drogę lub linię 

kolejową (kamienie, drzewa, itp.); nielegalne parkowanie; demonstracje; obecność 

osób/zwierząt na drodze lub linii kolejowej. 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Tunele 

- Mosty 

- Wykopy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Blokady nie powodują uszkodzenia infrastruktury same przez się, ale 

mogą powodować wyłączenie z eksploatacji danego elementu w 

wyniku braku dostępności dla pojazdów/użytkowników drogowych 

lub kolejowych. 

Środki ochrony: 
Policja i służby bezpieczeństwa 

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 

 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 44:  Nadmierne wymiary pojazdów 

Kategoria zagrożenia 2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

niezamierzony 

Opis: 
Nadmierne wymiary pojazdów to niezamierzone kierowanie pojazdami, które są zbyt 

wysokie lub zbyt szerokie w odniesieniu do konkretnych warunków drogowych lub 

kolejowych (maksymalna wysokość dla ciężarówek wskazana w przepisach/na 

znakach/fizycznych ograniczeniach wysokości). Zagrożenie to różni się od staranowania, 

które uważane jest za działanie celowe. 

Nadmierne wymiary pojazdów mogą generować duże siły mechaniczne, które powodują 

znaczne odkształcenia plastyczne zaangażowanych elementów infrastruktury. Uderzenia 

mechaniczne, które należy wziąć pod uwagę, obejmują zderzenia pojazdów z elementami 

infrastruktury (tunel lub most). 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Zignorowanie znaków/specyfikacji drogowych lub kolejowych. 

Inicjują powstanie: 

Wpływ na: 
- Tunele 

- Mosty 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Nadmierne wymiary pojazdu mogą spowodować następujące szkody: 

- Uszkodzenia fizyczne infrastruktury w wyniku oddziaływania siły 

mechanicznej 

- Uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych, co prowadzi 

do długich czasów wyłączenia z eksploatacji 

- Bezpośrednie obrażenia osób w wyniku kolizji (zawalenie 

elementów infrastruktury) 

- Negatywny wpływ na użyteczność 

Środki ochrony: 
Skrajnia ładunku 

Zdjęcie/obraz:  

 

 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 45:  Nadmierna masa pojazdu 

Kategoria zagrożenia 2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

niezamierzony 

Opis: 
Nadmierna masa pojazdu to niezamierzone kierowanie pojazdami, które są zbyt ciężkie w 

odniesieniu do konkretnych warunków drogowych lub kolejowych (maksymalna masa dla 

ciężarówek wskazana na znakach/fizycznych ograniczeniach masy). Zagrożenie to przede 

wszystkim odnosi się do przeciążenia pojazdów ciężarowych - szczególnie tych przewożących 

ciężkie ładunki; ma to niezwykłe znaczenie dla mostów. 

Mosty o konstrukcji stalowej i betonowej narażone na nadmierną masę lub zwiększone 

dopuszczalne limity obciążenia są szczególnie podatne na uszkodzenia zmęczeniowe. 

Zmęczenie materiału wynika z ciągłego nacisku, który w końcu powoduje pęknięcie metalu. 

Wtórny efekt takiego zmęczenia to korozja. W przypadku stalowych mostów żelbetowych 

pojawiają się zmęczeniowe pęknięcia betonu, które umożliwiają wodzie lub innym 

zanieczyszczeniom wnikanie i wpływanie na stalowe pręty zbrojeniowe. Pręty korodują i 

rozszerzają się, co powoduje pęknięcia betonowej osłony i większe narażenie na korozję. 

Proces ten trwa do momentu aż nośność zmniejszy się do tego stopnia, że most nie może już 

utrzymać obciążenia (źródło: Departament Transportu w Waszyngtonie 2006). 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Przeciążenie pojazdów (szczególnie samochodów ciężarowych) 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

- Wykopy 

- Nasypy 

(nawierzchnia) 

 
 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Nadmierna masa pojazdu może spowodować następujące szkody: 

- Uszkodzenia fizyczne infrastruktury w wyniku ciągłego nacisku 

wywieranego na element infrastruktury 

- Uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych, co prowadzi 

do długich czasów wyłączenia z eksploatacji 

- Nawierzchnia: 

o pęknięcia i dziury 

o pęknięcia i krótszy czas życia 

- Mosty: 

o pękanie zmęczeniowe stali konstrukcyjnej 

o korozja stali zbrojeniowej w betonie 

o zamknięcie lub upadek mostu  

- Negatywny wpływ na użyteczność 

Środki ochrony: skrajnia ładunku 

Zdjęcie/obraz:  

 
 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 46:  Uwolnienie materiałów niebezpiecznych 

Kategoria zagrożenia 1/2:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony/niezamierzony 

Opis: 
Uwolnienie materiałów niebezpiecznych to rozproszenie materiałów/cieczy 

promieniotwórczych, chemicznych lub biologicznych. Należy więc ustalić, czy takie 

uwolnienie materiałów niebezpiecznych jest niezamierzone, czy zamierzone. 

Nieumyślne uwolnienie materiałów niebezpiecznych jest spowodowane wypadkami z 

udziałem pojazdów transportujących towary niebezpieczne (ADR), na przykład paliwa, 

materiały radioaktywne, kwasy i chemikalia. Klasyfikację transportu towarów 

niebezpiecznych można znaleźć w Europejskiej umowie dotyczącej międzynarodowego 
przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR)1

.  

Zamierzone uwolnienie materiałów niebezpiecznych ma na celu zaszkodzenie ludziom, 

pojazdom i/lub elementom infrastruktury. Ludzie mogą odnieść poważne obrażenia, a 

elementy infrastruktury mogą być wyłączone z użytku przez długi okres czasu. Rozproszenie 

może nastąpić z wykorzystaniem małych improwizowanych urządzeń wybuchowych (IED), 

niewybuchowych urządzeń rozpraszających lub w drodze zwykłego uwolnienia (na przykład 

do systemu wentylacyjnego). 

Do spowodowania zanieczyszczenia mogą być wykorzystywane środki radioaktywne, takie 

jak uran, pluton, cez i inne izotopy. Mimo że bardzo mało prawdopodobne jest, że terroryści 

użyją broni w postaci materiałów promieniotwórczych, powszechnie uznaje się, że mogą oni 

łatwo nabyć niższej klasy materiały promieniotwórcze, takie jak te stosowane w szpitalach, 

oraz wykorzystać je do stworzenia brudnej bomby (IED wzbogacony środkami 

radioaktywnymi).  

Środki chemiczne są stosowane w wielu różnych formach, z których niektóre są łatwo 

dostępne i bardzo niebezpieczne. Terroryści mogą również zaatakować autocysterny 

przewożące chemikalia przemysłowe i spowodować natychmiastowe masowe uwolnienie.  

Środki biologiczne to patogeny, takie jak wąglik i wirus ospy, które mogą spowodować 

szkody u ludzi w wyniku chorób. Atak terrorystyczny z użyciem czynników biologicznych jest 

bardzo trudny do wykrycia, a tym samym bardzo niebezpieczny. Zarażeni ludzie mogą nie 

wiedzieć, że zostali narażeni, i przez pewien czas mogą nie czuć się chorzy. Okres inkubacji 

może sprawić, że bardzo trudno jest poradzić sobie z konsekwencjami takiego ataku. 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Wypadki z udziałem HGT lub wybuch prowadzą do uwolnienia materiałów niebezpiecznych; 

ataki terrorystyczne. 
 

1
 Patrz: http://www.unece.org/trans/danger/publi/adr/adr_e.html 

 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

- Wykopy 

- Nasypy 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Uwolnienie materiałów niebezpiecznych może spowodować 

następujące szkody: 

- Fizyczne uszkodzenie infrastruktury poprzez zanieczyszczenie 

- Negatywny wpływ na użyteczność ze względu na konieczność 



 
 

odkażania  

- Bezpośrednie obrażenia osób, w zależności od środka/materiału 

niebezpiecznego 

- Uszkodzenia fizyczne środowiska poprzez zanieczyszczenie 

okolicznych biotopów oraz innych siedlisk i przestrzeni życiowych 

- Dłuższe czasy wyłączenia z użytku w celu usunięcia materiałów 

niebezpiecznych  

Środki ochrony: 
Bliższe wyjścia awaryjne; zapobieganie wyrzucaniu/składowaniu materiałów odpadowych; 

ograniczenia rodzaju ładunku; ograniczenie transportu towarów niebezpiecznych; system detekcji 

Zdjęcie/obraz:  

 
 



 
 
Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 47:  Staranowanie 

Kategoria zagrożenia 1:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony 

Opis: 
Staranowanie jest zdefiniowane jako silne uderzenie ruchomego obiektu w inny obiekt lub 

zderzenie się w ten sposób dwóch poruszających się obiektów
1
. W szczególności obejmuje to 

przypadki prowadzenia pojazdów z zamiarem staranowania elementów infrastruktury lub 

innych pojazdów, aby spowodować ich poważne uszkodzenie (czasami również związane z 

aktem samobójczym).  Należy tu odróżnić niezamierzone staranowanie, które jest wynikiem 

nadmiernej wysokości pojazdu.  

Staranowanie może generować duże siły mechaniczne, które powodują znaczne 

odkształcenie plastyczne zaangażowanych elementów, na przykład zderzenie pojazdu z 

elementem infrastruktury (tunel lub most). 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: 

Celowe działanie/brak konkretnej przyczyny 

 
1 

Zaczerpnięto z http://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ramming 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

 
 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Staranowanie może spowodować następujące szkody: 

- Uszkodzenia fizyczne infrastruktury w wyniku oddziaływania siły 

mechanicznej 

- Uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych, co prowadzi do 

długich czasów wyłączenia z eksploatacji 

- Bezpośrednie obrażenia osób w wyniku kolizji (zawalenie elementów 

infrastruktury) 

- Negatywny wpływ na użyteczność 

 

Oddziaływanie szczególne: 
Mosty 

- Konstrukcja nośna nad pomostem ma istotne znaczenie dla mostów 

wiszących/linowych i mostów wantowych itp. 

- Staranowanie barier bezpieczeństwa może wyłączyć mosty z użytku na 

dłuższy czas  

- Cechy takie jak: most przebiegający nad drogą, linią kolejową, ujęciem 

rzecznym lub morskim są istotne, jeśli filary znajdują się w zasięgu 

- Staranowanie filaru mostu (poprzez uderzenie statku lub lokomotywy) 

może spowodować znaczne uszkodzenia konstrukcji prowadzące do 

wyłączenia z eksploatacji trwające od kilku tygodni do kilku miesięcy 

Tunele: 

- Staranowanie podwodnego tunelu (przez statek) może spowodować 

znaczne uszkodzenia konstrukcji 

- Czasy wyłączenia z użytku trwające od kilku godzin do kilku dni z 

powodu uszkodzenia urządzeń tunelowych 

Środki ochrony: 
Wzmocnienie konstrukcji; ochrona przed kolizją/staranowaniem; zapobieganie kolizjom 



 
 
 
 
Zdjęcie/obraz:  

 

 



Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 48:  Sabotaż 

Kategoria zagrożenia 1:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony 

Opis: 
Sabotaż w kontekście bezpieczeństwa transportu to akt umyślnego zniszczenia, uszkodzenia 

infrastruktury transportowej lub utrudnienia ruchu, zwłaszcza dla osiągnięcia korzyści 

politycznych lub wojskowych.
1
 

Przykłady obejmują działania, które prowadzą do celowego zablokowania drogi lub linii 

kolejowej, i akty mające na celu zakłócenie działania systemów łączności i sterowania 

centralnego, które są bardzo istotne dla funkcjonowania sieci transportowych (np. centra 

sterowania ruchem lub tunelami; systemy zasilania, systemy sygnalizacji itp.). Sabotaż jest 

szczególnie powszechny w sektorze kolejowym i obejmuje przecięcia miedzianych i 

światłowodowych kabli ułożonych wzdłuż linii kolejowych dużych prędkości, świadome 

niszczenie torów, by spowodować wykolejenie oraz zakłócanie działania sygnalizacji w celu 

spowodowania kolizji. 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: Celowe działanie/bez konkretnej przyczyny 
1
 Zaczerpnięto z: http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/sabotage 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

- Wykopy 

- Nasypy 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Sabotaż może spowodować następujące szkody: 

- Uszkodzenia fizyczne elementów infrastruktury (torów, 

nawierzchni) 

- Pośrednie uszkodzenie głównych elementów konstrukcyjnych, co 

prowadzi do długich czasów wyłączenia z eksploatacji 

- Bezpośrednie obrażenia osób w wyniku wykolejenia lub zawalenia 

elementów infrastruktury 

- Negatywny wpływ na użyteczność 

Oddziaływanie szczególne:  
Tunele:  

- Czasy wyłączenia z użytku trwające od kilku godzin do kilku dni z 

powodu uszkodzenia urządzeń tunelowych (np. wentylacji) 

- Czasy wyłączenia z użytku trwające od kilku godzin do kilku 

tygodni z powodu uszkodzenia hydroizolacji/złączy 

Środki ochrony: 
Policja i służby specjalne; środki architektoniczne; ograniczenie dostępu i podchodzenia; 

zapobieganie parkowaniu; zapobieganie wyrzucaniu/składowaniu odpadów; obszary zamknięte; 

system kontroli dostępu; nadzór wideo itp.  

Zdjęcie/obraz:  
 

 
 



Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 49:  Kradzież 

Kategoria zagrożenia 1:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony 

Opis: 
Akt kradzieży jest w szczególności bezprawnym zabraniem i usunięciem mienia z zamiarem 

odebrania go prawowitym właścicielom.
1
 

Kradzież w sektorze infrastruktury transportowej jest głównie związana z kradzieżą urządzeń 

infrastruktury transportowej, w tym: 

• kabli, w szczególności z metali szlachetnych (np. miedzi) 

• torów (stal) 

• znaków drogowych 

• wyposażenia technicznego z centrów obsługi i kontroli 

 

Kradzież kabli i metalu w sektorze kolejowym może wpływać na działanie i płynność  

transportu kolejowego, powodując zakłócenia w działaniu elementów sygnalizacyjnych, 

które są krytyczne dla funkcjonowania sieci. Kradzież sprzętu drogowego (na przykład 

urządzeń zabezpieczających w tunelach) może zwiększyć ryzyko dla użytkowników dróg. 

 

Warunki/zdarzenia wyzwalające: Celowe działanie/bez konkretnej przyczyny 

 
1 

 Zaczerpnięto z http://www.merriam-webster.com/dictionary/theft 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

- Wykopy 

- Nasypy 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Kradzież może spowodować: 

- Uszkodzenia fizyczne elementów infrastruktury (kradzież torów) 

- Zakłócenie działania systemów sygnalizacji, długie czasy 

wyłączenia z eksploatacji (szczególnie w sektorze kolejowym) 

- Pośrednie obrażenia osób w przypadku kradzieży urządzeń 

zabezpieczających 

- Negatywny wpływ na użyteczność 

- Uszkodzenie scentralizowanych systemów (np. wyposażenia 

tuneli; linii zasilania; zelektryfikowanych linii kolejowych, 

nastawni) 

Środki ochrony: 
Policja i służby specjalne; środki architektoniczne; ograniczenie dostępu i podchodzenia 

(np. obszary zamknięte; system kontroli dostępu; nadzór wideo) 

Zdjęcie/obraz:  

 
 

 



Zdarzenie wyzwalające Zagrożenie nr 50:  Atak cybernetyczny 

Kategoria zagrożenia 1:  Wywołane przez człowieka w sposób 

zamierzony 

Opis: 
Atak cybernetyczny to każdy rodzaj przestępczego manewru stosowany przez osoby 

indywidualne lub całe organizacje, wymierzony przeciwko systemom informatycznym, 

elementom infrastruktury, sieciom komputerowym i/lub komputerom osobistym w postaci 

różnych działań w złej wierze, zwykle z anonimowego źródła, które albo przejmuje, zmienia, 

albo niszczy określony cel poprzez włamanie do narażonego systemu. Atak cybernetyczny 

może mieć formę instalacji oprogramowania szpiegującego na komputerze osobistym, aż po 

próbę zniszczenia infrastruktury całych narodów. Ataki te stają się coraz bardziej 

wyrafinowane i niebezpieczne.
1 

 

Ataki cybernetyczne w sektorze infrastruktury transportowej mogą obejmować: 

• Kradzież tożsamości, oszustwa, wymuszenia 

• Złośliwe oprogramowanie, trojany i wirusy 

• Skradziony sprzęt, taki jak laptopy lub urządzenia mobilne 

• Ataki typu 'odmowa obsługi' (DoS) i 'rozproszona odmowa obsługi' (DDoS) 

• Naruszenie dostępu 

• Podsłuchanie hasła 

• Infiltracja systemu 

• Kradzież własności intelektualnej (IP) lub uzyskanie nieautoryzowanego dostępu 

Ataki cybernetyczne mogą szczególnie wpływać na działanie i przepływ transportu 

kolejowego, powodując zakłócenia w działaniu elementów sygnalizacyjnych, które są 

krytyczne dla funkcjonowania sieci.  

Warunki/zdarzenia wyzwalające: Celowe działanie/bez konkretnej przyczyny 
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 Zaczerpnięto z http://en.wikipedia.org/wiki/Cyber-attack 

Inicjuje powstanie: 

Wpływ na: 
- Mosty 

- Tunele 

- Scentralizo-

wane systemy 

 

 

 

 

 

 

Znaczący wpływ na infrastrukturę:  
Ataki cybernetyczne mogą powodować: 

- Zakłócenie działania systemów sygnalizacji, długie czasy 

wyłączenia z eksploatacji i obrażenia osób  

- Negatywny wpływ na użyteczność 

- Uszkodzenie wyposażenia tuneli; linii zasilania; 

zelektryfikowanych linii kolejowych, nastawni, etc.  

Środki ochrony: 
obszary zamknięte; system kontroli dostępu; nadzór wideo, zabezpieczenia IT (firewalle, etc.)  

Zdjęcie/obraz:  

 

 


