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NaCoBeZu:

• na czym polegają ruchy masowe, 

• jakie są rodzaje ruchów masowych, 

• jaki wpływ mają ruchy masowe na działalność człowieka, 

• w jaki sposób można zapobiegać ruchom masowym lub 
minimalizować ich skutki.



1. Ruchy masowe polegają na przemieszczaniu się 
materiału skalnego pod wpływem siły ciężkości.



Stok, na którym utrzymuje się luźny materiał 
skalny, znajduje się w równowadze.



Co przyczynia się do powstania ruchów masowych?
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2. Czynniki wpływające na ruchy masowe:

- nachylenie stoku,

- rodzaj skał,

- układ warstw skalnych,

- głębokość zalegania wód gruntowych,

- ilość opadów.



3. Rodzaje ruchów masowych:

a) odpadanie – odrywanie i przemieszczanie w dół niewielkich okruchów 
skalnych; powstają żleby oraz stożki usypiskowe - piargi),

b) obrywanie – nagłe oberwanie dużych mas skalnych,

c) osuwanie – gwałtowne zsunięcie zwietrzeliny w dół stoku; powstaje 
osuwisko; powstawaniu sprzyjają trzęsienia ziemi oraz przesiąkanie wodą,

d) spływanie – na stokach o dużym nachyleniu, pod wpływem opadów deszczu 
przemieszcza się warstwa zwietrzeliny przesiąknięta wodą,

e) spełzywanie – powolne zsuwanie się zwietrzeliny przejawiające się 
pochylaniem przedmiotów (pochylone przedmioty np. słupy, drzewa). 
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b) obrywanie – nagłe oberwanie dużych mas skalnych,
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c) osuwanie – gwałtowne zsunięcie zwietrzeliny w dół stoku; powstaje osuwisko; 
powstawaniu sprzyjają trzęsienia ziemi oraz przesiąkanie wodą,









d) spływanie – na stokach o dużym nachyleniu, pod wpływem opadów 
deszczu przemieszcza się warstwa zwietrzeliny przesiąknięta wodą,







e) spełzywanie – powolne zsuwanie się zwietrzeliny przejawiające się 
pochylaniem przedmiotów (pochylone przedmioty np. słupy, drzewa). 







Ruchy masowe a klimat



Soliflukcja



Cieczenie – to specyficzny rodzaj spełzywania, który
występuje w warunkach gorącego i wilgotnego
klimatu i obejmuje znacznie głębsze masy gruntu,
mimo obecnej bujnej roślinności i silnie rozwiniętych
systemów korzeniowych.



4. Powstrzymywanie ruchów masowych:

- zakładanie siatek geotechnicznych,

- tarasowanie stoków, 

- zakładanie kotew gruntowych,

- wykorzystanie roślinności.
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