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Przewidywanie geologicznych zagro¿eñ i katastrof naturalnych –
ograniczenia i pewne mo¿liwoœci

Wprowadzenie
Rozwój wspó³czesnych technik pomiarowych i detekcyjnych stwarza w naukach o Ziemi
olbrzymie mo¿liwoœci obserwacji i monitoringu zjawisk i procesów w ró¿nej skali (globalnej, regionalnej i lokalnej), które mog¹ wywo³ywaæ du¿e skutki spo³eczne. St¹d te¿
znajdujemy siê w takim okresie rozwoju cywilizacji, w którym rozbudzone s¹ du¿e nadzieje
spo³eczeñstwa, polityków i decydentów co do mo¿liwoœci nauk o Ziemi dostarczania odpowiednio trafnych i wyprzedzaj¹cych prognoz procesów lub zjawisk. Wówczas w³aœciwie
podjête decyzje pozwol¹ unikn¹æ lub zminimalizowaæ negatywne skutki ich oddzia³ywañ,
ewentualnie pozwol¹ te zjawiska kontrolowaæ, czyli wp³ywaæ na ich przebieg.
Prognozê w sensie ogólnym mo¿na zdefiniowaæ jako wyprzedzaj¹c¹ w czasie (z pewnym
krokiem czasowym) ocenê zachowania siê z³o¿onego systemu (jakim mo¿e byæ np. Ziemia
wraz z otoczeniem) w oparciu o zarejestrowany wczeœniej i obserwowany bie¿¹co stan
systemu. W ka¿dym indywidualnym przypadku nale¿y jednak tak¹ prognozê doprecyzowaæ
i uszczegó³owiæ. W rozwiniêtym i nowoczesnym spo³eczeñstwie prognozy s¹ szeroko
wykorzystywane dla ró¿nych celów, w tym tak¿e dla podejmowania decyzji pozwalaj¹cych
zminimalizowaæ lub znacznie ograniczyæ ujemne skutki oddzia³ywania cz³owieka na œrodowisko lub ujemne wp³ywy oddzia³ywania œrodowiska przyrodniczego na cz³owieka (np. katastrofy naturalne). Pod pojêciem katastrofy naturalnej nale¿y rozumieæ ka¿d¹ nieoczekiwan¹ i niepo¿¹dan¹ zmianê w œrodowisku, która ma negatywny wp³yw na cz³owieka i obiekty istniej¹ce lub znajduj¹ce siê w budowie. W³aœnie w przypadku katastrof
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naturalnych czêsto trudno jest okreœliæ zwi¹zek miêdzy przyczynami je wywo³uj¹cymi
a niszcz¹cymi skutkami, co oczywiœcie znacznie utrudnia ich prognozê.
Zagadnienie prognozy katastrof naturalnych w sensie formalnym i praktycznym stanowi
jedno z najtrudniejszych zadañ i wyzwañ dla geofizyki i nauk o Ziemi. Pozostawia tak¿e
najwiêcej niespe³nionych oczekiwañ i nadziei. Wystarczy jednak uzmys³owiæ sobie, jak
ogromne i stale narastaj¹ce zagro¿enie dla naszej cywilizacji stanowi¹ takie katastrofy
naturalne, jak:
— trzêsienia Ziemi,
— wybuchy wulkanów,
— osuwiska,
— huragany,
— powodzie,
— zmiany klimatu,
— coraz czêœciej analizowane mo¿liwoœci uderzenia asteroidu.
aby zrozumieæ, jak du¿e znaczenie maj¹ badania i obserwacje tych zjawisk, a w szczególnoœci mo¿liwoœci ich prognozy oraz oceny ewentualnych skutków. Jednoczeœnie trzeba
stwierdziæ, ¿e pomimo tego, i¿ cz³owiek od dawna usi³owa³ przewidywaæ ró¿ne zjawiska
i procesy, to na ogó³ rzadko okazywa³o siê, ¿e formowane prognozy by³y trafne i w pe³ni
wiarygodne. Dlatego warto przeanalizowaæ zarówno ograniczenia, jak i pewne mo¿liwoœci
przewidywania geologicznych katastrof naturalnych.

1. Procesy i zjawiska fizyczne
Wszystkie wystêpuj¹ce w przyrodzie procesy i zjawiska fizyczne mo¿na umownie podzieliæ na dwie bardzo szerokie grupy, które jednoczeœnie stanowi¹ dwa g³ówne rodzaje
ograniczeñ wynikaj¹cych z mo¿liwoœci poznania i kontrolowania tych zjawisk, a mianowicie:
— deterministyczne,
— losowe.
Przez zjawiska i procesy deterministyczne rozumiemy te, które s¹ na tyle poznane, ¿e
mo¿na je opisaæ za pomoc¹ œcis³ych regu³, najczêœciej odpowiednich zale¿noœci matematycznych i których przebieg mo¿na zwykle dok³adnie okreœliæ oraz przewidzieæ. Zjawiska
losowe to takie, których przebiegu nie mo¿na opisaæ i przewidzieæ w dok³adny sposób
i których opis prowadziæ mo¿na jedynie metodami rachunku prawdopodobieñstwa i statystyki matematycznej. Jednak podzia³ ten jest umowny i wzglêdny, gdy¿:
— zjawisko lub proces, który dziœ uwa¿amy za losowy, po odpowiednim poznaniu
i rozwoju wiedzy, mo¿e siê okazaæ, ¿e jest opisywalne w sposób œcis³y,
— czêsto zjawisko (lub proces) zawiera pewien sk³adnik zdeterminowany, na który
nak³ada siê sk³adnik losowy, czyli wystêpuje na³o¿enie siê obu typów zjawisk.
Procesy i zjawiska deterministyczne mo¿na podzieliæ dalej (Bendat, Piersol 1991) na
okresowe i nieokresowe. Z kolei zjawiska nieokresowe mo¿na dalej podzieliæ na quasi-
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okresowe (na³o¿enie przebiegów harmonicznych o niezwi¹zanych ze sob¹ okresach) oraz
zjawiska przejœciowe, czyli procesy (lub zjawiska) dok³adnie opisane analitycznie, ale nie
wykazuj¹ce ¿adnej okresowoœci w ich wystêpowaniu. W przypadku procesów deterministycznych dla ka¿dego momentu czasu lub w ka¿dym punkcie przestrzeni mo¿na, z odpowiedni¹ dok³adnoœci¹, wyznaczyæ wielkoœæ zmiennej lub zmiennych opisuj¹cych przebieg
zjawiska.
Z kolei ca³¹ szerok¹ grupê procesów i zjawisk losowych mo¿na podzieliæ na tzw. procesy
punktowe (w których identyfikowane jest tylko wyst¹pienie zjawiska w przestrzeni lub
w czasie, szeregi czasowe (przedstawiaj¹ce wartoœæ zmiennej losowej w ustalonych interwa³ach czasu) oraz procesy stochastyczne opisuj¹ce przebieg zmiennej losowej w sposób
ci¹g³y lub dyskretny (Zuberek 2002).
W przypadku procesów losowych dok³adne okreœlenie dowolnej wartoœci procesu jest
niemo¿liwe. Pos³ugujemy siê w tym przypadku metodami statystyki matematycznej i teorii
prawdopodobieñstwa, wyznaczaj¹c odpowiednie momenty rozk³adów, jak wartoœæ oczekiwana, wariancje, momenty korelacyjne oraz rozk³ady prawdopodobieñstwa odpowiednich
wartoœci. Jeœli momenty rozk³adu procesu nie zale¿¹ od czasu, to proces nazywamy procesem stacjonarnym, jeœli zaœ zmieniaj¹ siê wraz z up³ywem czasu, to proces ten nazywamy
procesem niestacjonarnym.. Specjaln¹ klasê procesów niestacjonarnych stanowi¹ zjawiska
krótkotrwa³e o wyraŸnie zaznaczonym pocz¹tku i koñcu, nazywane procesami przejœciowymi losowymi.
W przypadku na³o¿enia siê zjawiska deterministycznego na proces losowy (np. zapis
wstrz¹su na tle mikrosejsmów), zale¿nie od tego, która czêœæ przewa¿a, stosujemy do opisu
metody typowe dla zjawisk deterministycznych lub procesów losowych, wzglêdnie staramy
siê wydzieliæ czêœæ deterministyczn¹ (np. badany sygna³) z procesu o charakterze losowym
(np. z szumu).

2. Prognozowanie procesów i zjawisk
Mo¿liwoœci i trafnoœæ przewidywania procesów i zjawisk zawsze s¹ zale¿ne od szczegó³owej definicji prognozy i aktualnego stanu wiedzy, ale w przypadku procesów i zjawisk
deterministycznych, dziêki ich szczegó³owemu opisowi za pomoc¹ odpowiednich zale¿noœci funkcyjnych lub równañ ró¿niczkowych, na ogó³ ³atwiejsze jest przewidywanie zachowania siê systemu w przestrzeni i w czasie, a ograniczenia prognozy mo¿na sprowadziæ do
(Zuberek 2002):
— niepewnoœci w okreœleniu warunków pocz¹tkowych, które mog¹ wp³ywaæ na zachowanie siê (przebieg) systemu w kolejnych momentach czasu. W tym sensie mo¿e
okazaæ siê utrudnione przewidywanie zachowania siê tych systemów, które s¹ bardzo
czu³e ma nieznaczne zmiany warunków pocz¹tkowych;
— zmiennoœci zachowania siê systemów, które nie s¹ dobrze okreœlone przez warunki
brzegowe, albo w których warunki brzegowe ulegaj¹ zmianom w czasie;

126
— niejednorodnoœci oœrodka, które w przypadku ska³ czêsto zale¿¹ od skali procesu
(tzw. efekt skali). Wówczas reakcja systemu nie jest ca³kowicie zdeterminowana
procesami zachodz¹cymi lokalnie lub w skali mikro.
Pomimo tego, ¿e w przypadku procesów losowych nie mo¿na okreœliæ dok³adnie chwilowej wartoœci procesu, to jednak znaj¹c rozk³ad statystyczny mo¿emy okreœliæ przedzia³
zmiennoœci parametru i prawdopodobieñstwo, ¿e mierzona wartoœæ wyst¹pi w okreœlonym
przedziale. Z punktu widzenia katastrof naturalnych szczególnie istotne s¹ tzw. zjawiska
ekstremalne, czyli rzadkie w sensie rozk³adu statystycznego w danym miejscu, okreœlone
tzw. ogonami rozk³adu statystycznego z prawdopodobieñstwem mniejszym od 10% lub
wiêkszym od 90%.
Jeœli wartoœci procesu losowego s¹ ze sob¹ skorelowane, tzn. wartoœci w przysz³oœci
zale¿¹ od wartoœci bie¿¹cych i wartoœci w przesz³oœci, mo¿na z pewnym wyprzedzeniem
i z pewnym prawdopodobieñstwem (zale¿nym od wielkoœci zjawisk korelacyjnych) przewidywaæ przebieg procesu lub zjawiska.
Jeœli jednak definicja prognozy zawiera (miêdzy innymi) czas wyst¹pienia zjawiska, to
w przypadku zjawisk deterministycznych jest to mo¿liwe tylko dla zjawisk okresowych,
czyli takich, które pojawiaj¹ siê w wyraŸnych cyklach (okresach), a w przypadku zjawisk
losowych mo¿e siê to okazaæ w ogóle niemo¿liwe. Prognozowanie zjawisk nieokresowych
jest mo¿liwe tylko w przypadku wystêpowania jasno zdefiniowanych i w pe³ni wykrywalnych oznak poprzedzaj¹cych (zwiastunów, prekursorów), które powinny mieæ logiczne
zwi¹zki przyczynowe z samym przewidywanym wystêpowaniem zjawiska (model procesu).
Prekursorem, w œcis³ym znaczeniu, zjawiska jest pewna anomalna oznaka (cecha), która
zawsze siê pojawia przed wyst¹pieniem ka¿dego prognozowanego zjawiska w sposób
logiczny i uzasadniony (Kanamori 2003). Bardzo czêsto jednak okreœlamy pod tym pojêciem
pewne anomalne zmiany wystêpuj¹ce tylko przed niektórymi zjawiskami (np. najsilniejszymi) i których wyst¹pienie nie zawsze wi¹¿e siê jednoznacznie z wyst¹pieniem zjawiska,
co w naturalny sposób znacznie utrudnia prognozê.
W przypadku zagro¿eñ i katastrof naturalnych nale¿y jednoznacznie odró¿niæ prognozê
od podejmowanych decyzji, gdy¿ odpowiednia i trafna prognoza powinna u³atwiæ i ukierunkowaæ reakcjê na nadchodz¹ce zagro¿enie, a w³aœciwie podjête decyzje mog¹ z³agodziæ
skutki nawet b³êdnych prognoz. I odwrotnie, b³êdne wykorzystanie prognozy (niew³aœciwe
decyzje) mo¿e zmarnowaæ przeznaczone na badania œrodki i podwa¿yæ zaufanie spo³eczne
do nauki i oœrodków decyzyjnych.
Skutecznoœæ odbioru prognozy zale¿y w du¿ej mierze od sposobu jej przedstawiania
i od samej definicji prognozy. Nale¿y przy tym odró¿niæ prognozy naukowe od prognoz
u¿ytkowych, specjalnie przygotowywanych na u¿ytek odbiorcy. Naukowa prognoza zjawiska czêsto musi byæ formu³owana w sposób œcis³y i nie zawsze jest w pe³ni zrozumia³a, co
w du¿ej mierze ogranicza mo¿liwoœci jej w³aœciwego odbioru. Przy zbyt rygorystycznie
zdefiniowanej prognozie mo¿e siê okazaæ, ¿e zgodnie z aktualnym stanem wiedzy, nie
mo¿na jej sformu³owaæ lub jej niepewnoœæ jest na tyle du¿a, ¿e budzi znaczne w¹tpliwoœci
w odbiorze. Mo¿e siê zatem okazaæ, ¿e dla celów u¿ytkowych konieczne jest pewne
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z³agodzenie definicji lub jej zredefiniowanie przy pe³nym zrozumieniu wszystkich ograniczeñ, wynikaj¹cych z nowej poszerzonej (lub zmienionej) definicji prognozy, któr¹ mo¿na
wówczas nazwaæ u¿ytkow¹.

3. Przewidywanie geologicznych zagro¿eñ i katastrof naturalnych
Do najczêœciej spotykanych geologicznych zagro¿eñ naturalnych zaliczyæ nale¿y trzêsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne, osuwiska i ruchy masowe.
3.1. T r z ê s i e n i a Z i e m i
Najsilniejsze trzêsienia Ziemi stanowi¹ najbardziej przera¿aj¹ce i niszcz¹ce katastrofy
naturalne, które stanowi¹ nawet 60% wypadków œmiertelnych zwi¹zanych z zagro¿eniami
naturalnymi, a straty ekonomiczne przez nie wywo³ane stale rosn¹ (Giardini i in. 2003).
Trzêsienia Ziemi s¹ wynikiem ci¹g³ej ewolucji i deformacji skorupy Ziemi i jej wnêtrza
na skutek zachodz¹cych procesów tektonicznych. Pomimo tego ¿e szerokie badania sejsmologiczne pozwoli³y doœæ dok³adnie poznaæ i zidentyfikowaæ mechanizm trzêsieñ Ziemi,
a badania nad ich przewidywaniem maj¹ ju¿ ponad stuletni¹ historiê, to jednak do dzisiaj nie
mo¿na stwierdziæ, ¿e przewidywanie trzêsieñ Ziemi w sensie naukowym jest mo¿liwe.
Przyjê³o siê w sejsmologii, ¿e prognoza deterministyczna trzêsienia Ziemi musi zawieraæ
jednoczesn¹ ocenê (z odpowiednimi przedzia³ami ufnoœci) miejsca epicentrum (lub hypocentrum), wielkoœci trzêsienia Ziemi (magnitudê lub energiê sejsmiczn¹ lub skalarny moment sejsmiczny) i czasu wstrz¹su w ognisku. W sensie probabilistycznym mo¿na tak¹
prognozê zdefiniowaæ jako prawdopodobieñstwo wyst¹pienia trzêsienia Ziemi w obszarze
o zdefiniowanych granicach w pewnym przedziale wielkoœci, np. skalarnego momentu
sejsmicznego w okreœlonym interwale czasu. Jeœli przyj¹æ, ¿e jest to prognoza trzêsienia
Ziemi zdefiniowana jako naukowa, to trzeba podkreœliæ, ¿e w oparciu o aktualny stan
wiedzy takiej prognozy nie mo¿na w wiarygodny sposób sformu³owaæ. Nie oznacza to,
¿e nie uda³o siê dotychczas przewidzieæ niektórych trzêsieñ Ziemi, gdy¿ kilka trafnych
prognoz mo¿na znaleŸæ w literaturze, z których najbardziej znane to trzêsienie Ziemi
w Haiczeng w 1975 roku (ML, 7,2). Na 12 godzin przed trzêsieniem Ziemi ewakuowano
oko³o 70 000 osób z miasta, które zosta³o zniszczone w oko³o 90% (podaje siê, ¿e zginê³o
jedynie 1328 osób, a 16 980 zosta³o rannych). Jednak¿e ju¿ w 1976 r. wyst¹pi³o tak¿e
w Chinach nieprzewidziane trzêsienie Ziemi Tangszan (M 8,0), które poch³onê³o oko³o
255 000 ofiar (a byæ mo¿e wiêcej), a przypadki nieprzewidzianych trzêsieñ Ziemi s¹
znacznie liczniejsze.
Stwierdzono tak¿e szereg oznak w polach geofizycznych, hydrogeologicznych i geochemicznych poprzedzaj¹cych ro¿ne trzêsienia Ziemi, przy czym ¿adnych z nich nie mo¿na
nazwaæ prekursorem trzêsienia Ziemi sensu stricte, gdy¿ nie wystêpuj¹ one przed wszystkimi
trzêsieniami Ziemi, a obserwowane zmiany czêsto s¹ niewielkie, znajduj¹ siê na pograniczu
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dok³adnoœci stosowanych metod pomiarów. Nie ma równie¿ w pe³ni zadowalaj¹cego modelu
fizycznego, który by w uzasadniony sposób wyjaœnia³ wystêpowanie prekursorów przed
wstrz¹sem g³ównym.
Pomimo tego, ¿e opublikowano dziesi¹tki prac i szereg ksi¹¿ek o przewidywaniu trzêsieñ
Ziemi i niektórzy badacze twierdz¹, ¿e przewidywanie trzêsieñ Ziemi jest mo¿liwe, to jednak
ch³odna i œcis³a analiza dotychczasowych rezultatów doprowadza nas do wniosku, ¿e
obecnie przewidywanie trzêsieñ Ziemi w sensie deterministycznym nie jest mo¿liwe, gdy¿
na pewn¹ okresowoœæ w wystêpowaniu trzêsieñ (cykl sejsmiczny) nak³ada siê znaczna
sk³adowa losowa powoduj¹ca du¿¹ niepewnoœæ w oszacowaniu czasu trzêsienia Ziemi.
Sejsmolodzy, którzy z koñcem XX wieku patrzyli z du¿ym optymizmem na mo¿liwoœci
przewidywania trzêsieñ Ziemi, obecnie s¹ znacznie ostro¿niejsi w ocenie mo¿liwoœci prognozy, a nawet mo¿na napotkaæ na sformu³owania, ¿e problem przewidywania trzêsieñ
Ziemi jest „Œwiêtym Graalem” sejsmologii (Allen 2007; Hough 2002). Pewien pesymizm
i os³abienie nadziei na szybkie rozwi¹zanie problemu prognozy spowodowa³o uzmys³owienie sobie faktu, i¿ wystêpowanie trzêsieñ Ziemi w strefach tektonicznych (gêsta sieæ
uskokowa) jest procesem bardzo z³o¿onym, w którym wyst¹pienie trzêsienia Ziemi w jednym miejscu mo¿e zmieniaæ zasadniczo rozk³ad naprê¿eñ oraz stan ca³ego uk³adu, który
mo¿e reagowaæ w sposób chaotyczny. Dlatego postuluje siê zmianê strategii przewidywania
i formu³owanie prognoz d³ugookresowych, w których wyznacza siê zagro¿one miejsca
i ocenia prawdopodobieñstwo wyst¹pienia silnych trzêsieñ Ziemi, zgodnie z metodyk¹
oceny hazardu sejsmicznego w d³ugich okresach czasu, dziesi¹tek a nawet setek lat. Wyznaczenie stref zagro¿enia przy odpowiednim planowaniu przestrzennym i akceptacji norm
budowlanych dla nowych obiektów powoduje, ¿e skutki takich katastrof w przysz³oœci
mo¿na znacznie ograniczyæ (Beroza, Kanamori 2007). Oczywiœcie, ¿e wtedy bêdzie istnieæ
bariera ekonomiczna, szczególnie istotna dla pañstw rozwijaj¹cych siê. W prognozowaniu
d³ugoterminowym zasadnicz¹ rolê odgrywa tektonofizyka i koncepcja luki sejsmicznej
(seismic gap). W stosunku do ju¿ istniej¹cych obiektów i miast proponuje siê systemy
alarmowe (stosowane w Meksyku, Japonii, Tajwanie i Turcji, a tak¿e testowane w USA),
które wykorzystuj¹ oddalenie ogniska wstrz¹su od chronionego obiektu i sygnalizuj¹ nadchodz¹ce fale sejsmiczne z sekundowym wyprzedzeniem. Przy odpowiednim przeszkoleniu
s³u¿b ratowniczych i ludnoœci oraz zabezpieczeniu infrastruktury rejonu mo¿liwe jest znaczne ograniczenie strat.
3.2. W u l k a n y
Wulkany s¹ najbardziej spektakularnym przejawem tektonicznej aktywnoœci Ziemi.
Monitorowanie wulkanów powinno zapewniæ dane do poznania ich budowy i dynamiki,
ocenê zagro¿enia, prognozê erupcji i czasu koñca erupcji, która mo¿e trwaæ od u³amka dnia
do dziesi¹tek i setek lat. W odró¿nieniu od trzêsieñ Ziemi, prognoza powinna obejmowaæ
miejsce, wielkoœæ i ewentualnie rodzaj erupcji, czas pocz¹tku, czas kulminacji i koñca
erupcji. Do prognozowania erupcji stosowane s¹ ró¿ne systemy monitoruj¹ce: geofizyczne
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(sejsmologia, grawimetria, magnetyka i elektromagnetyka, geotermia), geodezyjne (GPS,
Insar, pochy³omierze), geochemiczne (zdalne pomiary emisji CO2, SO2, czasem Cl i S),
a tak¿e stosunki SO2 : HCl oraz HCl : SO2 : SiF4. Systemy te pozwalaj¹ okreœliæ aktywnoœæ
i stan wulkanu, ale z du¿¹ niepewnoœci¹ i pomimo pewnych sukcesów w opracowaniu
trafnych prognoz trudno jest dok³adnie okreœliæ przewidywany pocz¹tek erupcji, a czasem
jeszcze trudniej czas jej zakoñczenia. Szereg trafnych prognoz (znacznie liczniejszych ni¿
w przypadku trzêsieñ Ziemi) i skutecznie podjêtych decyzji ewakuacyjnych pozwoli³o
uratowaæ setki, a nawet tysi¹ce istnieñ ludzkich (np. Pinatubo i Mayon – Filipiny, St. Helens,
USA). Jednak stosunkowo liczne s¹ przypadki b³êdnych prognoz lub braku ostrze¿enia
przed erupcj¹, a wystêpuj¹ce oznaki s¹ niejednoznaczne lub obarczone du¿¹ niepewnoœci¹
(np. Soufriere Hills, Montserrat w 1992, Galeras – Kolumbia w 1993), gdy¿ wstrz¹sy
wulkaniczne s¹ zwykle oznak¹ poprzedzaj¹c¹ erupcjê, ale mog¹ tak¿e sygnalizowaæ tylko
intruzjê magmy do komory wulkanicznej i brak jest innych jednoznacznych prekursorów
erupcji.
Jak do tej pory, nie stwierdzono w pe³ni wiarygodnych regu³ pozwalaj¹cych przewidywaæ zbli¿aj¹c¹ siê erupcjê i w zwi¹zku z tym stosuje siê kompleksowo ró¿ne systemy
monitoringu (Mc Nutt i in. 2000), w których sejsmologia odgrywa zasadnicz¹ rolê, jednak nie zawsze formu³owane prognozy s¹ trafne i w pe³ni wiarygodne. Podobnie, jak
i w przypadku trzêsieñ Ziemi, w wulkanologii formu³uje siê prognozê d³ugoterminow¹
opart¹ na ocenie prawdopodobieñstwa erupcji i wykreœlaniu map obszarów zagro¿onych
wylewem lawy, sp³ywami popio³u i mu³u (lahar). Prognoza œrednioterminowa obejmuje
okres tygodni do miesiêcy i ocenê stanu wulkanu natomiast prognoza krótkoterminow¹,
powinna obejmowaæ ocenê miejsca, czasu, rodzaju i wielkoœci nadchodz¹cej erupcji z wyprzedzeniem od godzin do dni (Newhall 2000).
Pomimo tego, ¿e istniej¹ pewne analogie miêdzy erupcjami wulkanicznymi a trzêsieniami Ziemi, to jednak fakt, ¿e ewolucja procesu erupcji jest bardzo z³o¿ona i wi¹¿e siê tak¿e
z rodzajem magmy, jej degazacj¹ i podnoszeniem siê w kominach wulkanicznych, co mo¿na
monitorowaæ metodami geofizycznymi, geochemicznymi i geodezyjnymi (w szczególnoœci
technikami teledetekcji satelitarnej i lotniczej) okazuje siê, ¿e przewidywanie erupcji jest
skuteczniejsze ni¿ przewidywanie trzêsieñ Ziemi. Jednak¿e problematyka prognozy w sensie
naukowym tak¿e czeka na rozwi¹zanie, gdy¿ w wulkanologii definicja prognozy erupcji nie
jest tak œciœle formu³owana jak w przypadku trzêsieñ Ziemi i zwykle nie mo¿na przewidywaæ
wielkoœci i rodzaju erupcji, a prognoza czasu osi¹gniêcia przez uk³ad fazy kulminacyjnej lub
czasu zakoñczenia erupcji jest tak¿e niemo¿liwa (Newhall 2007). Prognoza zatem zwykle
ogranicza siê do sygnalizacji nadchodz¹cego zagro¿enia.
3.3. O s u w i s k a i r u c h y m a s o w e n a z b o c z a c h
Zjawiska te nale¿¹ do najbardziej rozpowszechnionych geologicznych zagro¿eñ naturalnych. Wystêpuj¹ na wiêkszoœci zboczy, na których w pewnych warunkach dochodzi do
niestabilnoœci. Ruchy masowe na zboczach zwykle nie s¹ przedmiotem tak dramatycznych
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i tragicznych zdarzeñ, jak trzêsienia Ziemi, czy erupcje wulkaniczne, stanowi¹ jednak bardzo
powa¿ne zagro¿enie, czêsto wi¹¿¹ce siê z ofiarami ludzkimi i wielkimi stratami materialnymi. Wystarczy nadmieniæ olbrzymie, wywo³ane silnym trzêsieniem Ziemi (M 8,5)
osuwisko w lessach w Gansu w Chinach w 1920 roku, które objê³o obszar oko³o 50 000 km2
(prowincje Ningxia i Shaanxi) i poch³onê³o oko³o 180 000 ofiar (Sidle, Ochiai 2006).
Pod pojêciem osuwisk i ruchów masowych na zboczach rozumieæ nale¿y szerok¹ grupê
ró¿nych zjawisk, które w zale¿noœci od rodzaju ska³y i rodzaju ruchu obejmuj¹ obrywy
i lawiny, osuniêcia, sp³ywy i pe³zanie. Prêdkoœci przemieszczeñ zmieniaj¹ siê w bardzo
szerokich granicach od 1 [mm·rok–1 ] do 100 [m·s–1] (Bryant 2005). Wszystkie te zjawiska
maj¹ jasno zdefiniowany model fizyczny procesu, którym jest masa znajduj¹ca siê pod
dzia³aniem sil grawitacji i przemieszczaj¹ca siê na pod³o¿u o okreœlonym wspó³czynniku
tarcia. W przypadku wszystkich procesów zachodz¹cych wolno, przewidywanie mo¿na
ograniczyæ do okreœlania sk³onnoœci zboczy do powstawania osuwisk i wyznaczania stref
zagro¿enia. Oszacowanie czasu wyst¹pienia niestabilnoœci nie jest wtedy niezbêdnie konieczne. W zwi¹zku z tym w wiêkszoœci wypadków przewidywanie ogranicza siê do oceny
zagro¿enia.
Liczne czynniki naturalne, które maj¹ wp³yw na wystêpowanie osuwisk mo¿na podzieliæ
na (Sidle, Ochiai 2006):
— geologiczne (rodzaj ska³y i stopieñ zwietrzenia, budowa pod³o¿a, sprzyjaj¹ce niestabilnoœci, uwarstwienie, tektonika),
— geotechniczne, chemiczne i mineralogiczne (in¿ynierskie w³aœciwoœci ska³ luŸnych –
w³aœciwoœci chemiczne i mineralogiczne),
— geomorfologiczne (nachylenie i kszta³t zbocza, wysokoœæ, mi¹¿szoœæ zwietrzeliny),
— hydrologiczne (opady, przepuszczalnoœæ i zdolnoœci akumulacyjne zwietrzeliny
i pod³o¿a, przep³ywy podziemne, ciœnienie porowe, wegetacja),
— sejsmiczne,
— wulkaniczne.
Czynniki te dalej mo¿na pogrupowaæ na czynniki przygotowuj¹ce zbocze do osuwiska
i czynniki inicjuj¹ce osuwisko. Analizuj¹c jednak osuwiska w skali globalnej, okazuje siê,
¿e mo¿na oszacowaæ sk³onnoœæ zboczy do wystêpowania osuwisk (Sidle, Ochiai 2006)
(dotyczy to p³ytkich powierzchniowych osuwisk), wykorzystuj¹c cyfrowe mapy terenu
o wysokiej rozdzielczoœci oraz satelitarne pomiary charakterystyki gruntów, konstruuj¹c
tzw. wskaŸnik podatnoœci zbocza na osuwisko (Hong i in. 2007).
Stwierdzona zaœ empiryczna zale¿noœæ pomiêdzy natê¿eniem opadu I (mmh–1) i czasem
trwania opadu DS (godz.), która stanowi dolne ograniczenie prawdopodobieñstwa wystêpowania osuwiska, pozwala na prognozê wyst¹pienia katastrofy w danym rejonie, ale
dotyczy jedynie p³ytkich osuwisk I = 14,82 DS–0,39.
Wykorzystuj¹c mapy wskaŸnika podatnoœci i czujniki opadów (ewentualnie dane z satelitów meteorologicznych), mo¿na w ten sposób przewidywaæ powstanie w zagro¿onych
rejonach osuwisk, a wstêpna analiza takiej prognozy wskazuje na prawdopodobieñstwo
skutecznoœci prognozy 0,76, co nale¿y uznaæ za sukces (Hong i in. 2007).
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Ró¿norodnoœæ warunków i czynników powoduje, ¿e prognozê tego typu katastrof mo¿na
prowadziæ w skali globalnej lub lokalnie, chocia¿ uwzglêdnienie wszystkich czynników
maj¹cych wp³yw na powstanie katastrofy mo¿e byæ trudne, a zatem prognoza bêdzie tak¿e
zawieraæ czynnik losowy.

Podsumowanie i wnioski
Nale¿y stwierdziæ, ¿e w geofizyce i w naukach o Ziemi bêdziemy coraz czêœciej musieli
podejmowaæ bardzo trudn¹ i z³o¿on¹ problematykê zwi¹zan¹ z przewidywaniem i stawianiem ró¿nego rodzaju prognoz, w szczególnoœci z przewidywaniem du¿ych katastrof
naturalnych. Wyznaj¹c konfucjañsk¹ zasadê, ¿e istot¹ wiedzy jest jej zastosowanie, a do
braku wiedzy nale¿y siê wyraŸnie przyznaæ, trzeba stwierdziæ, ¿e przy obecnym stanie
wiedzy wiarygodne sformu³owanie prognozy zawieraj¹cej czas wyst¹pienia katastrofy lub
wielkoœæ erupcji z niewielkim wyprzedzeniem jest niemo¿liwe, ze wzglêdu na wystêpowanie w procesie stosunkowo du¿ej sk³adowej losowej. Czy w takim razie geologiczne
katastrofy naturalne s¹ nieprzewidywalne? Uwa¿am, ze nie i chyba nale¿y siê zgodziæ
z C. Lomnitzem (2003), ¿e tego typu zjawiska s¹ przewidywalne w ograniczonym zakresie,
gdy¿ zwykle posiadaj¹ pewne regularnoœci w wystêpowaniu i nie s¹ czystymi zjawiskami
losowymi. Byæ mo¿e, ¿e dla nauk poznawczych nale¿y adaptowaæ stwierdzenie S. Hawkinga
(1988), i tak¿e w przypadku katastrof naturalnych nale¿y zmieniæ cel nauki i zdefiniowaæ go
jako odkrycie praw, które pozwol¹ przewidywaæ zjawiska, a nie tylko jako samo poznanie
zjawisk i procesów doprowadzaj¹cych do katastrof.
Z praktycznego zaœ punktu widzenia nale¿y wykorzystaæ maksymalnie istniej¹ce mo¿liwoœci przewidywania, które sprowadziæ mo¿na do d³ugookresowej prognozy wyst¹pienia
silnych katastrof (ocena hazardu), odpowiednie zagospodarowanie terenu i zabezpieczenie
obiektów, monitoring zagro¿onych rejonów oraz szkolenie i instrukta¿ osób, które musz¹
w zagro¿onych obszarach przebywaæ. Taki program ju¿ obecnie pozwala na znaczne ograniczenie, a nawet eliminacjê ofiar.
Prognozy zagro¿eñ geologicznych maj¹ du¿y odbiór spo³eczny. Warunki skutecznego
odbioru prognoz sformu³owane przez R.A. Pielke i innych (1999) mo¿na podsumowaæ
nastêpuj¹co:
— prognozê nale¿y tworzyæ z myœl¹ o odbiorcy (uwzglêdniaæ jego potrzeby),
— wszelkie niepewnoœci musz¹ byæ wyraŸnie wyszczególnione,
— poniewa¿ najsilniejsze katastrofy geologiczne wystêpuj¹ bardzo rzadko, brak jest
doœwiadczenia w zrozumieniu i wykorzystaniu prognoz,
— proces tworzenia prognoz powinien byæ mo¿liwie otwarty i przejrzysty,
— prognozy nale¿y szeroko i cierpliwie objaœniaæ,
— w niektórych przypadkach samo sformu³owanie i opracowanie prognozy mo¿e siê
wi¹zaæ ze znacznym oddzia³ywaniem spo³ecznym (panika), a w zwi¹zku z tym
konieczne jest opracowanie planów dzia³ania po rozpowszechnieniu prognozy.
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Jakie mo¿na wyci¹gn¹æ wnioski odnoœnie do prognozy zagro¿eñ naturalnych takich jak
np. wstrz¹sy i t¹pania lub wyrzuty wêgla, gazu i ska³ w górnictwie podziemnym, czy te¿
osuniêcia lub obrywy na zboczach kopalñ odkrywkowych?
Nale¿y bardzo dok³adnie definiowaæ prognozê i przeanalizowaæ mo¿liwoœci jej wiarygodnego okreœlania. W przypadku szczegó³owego monitorowania górotworu metodami
geofizycznymi i geodezyjnymi przy formu³owaniu prognoz nie nale¿y ¿¹daæ by w prognozie
precyzowaæ dok³adnie czas wyst¹pienia zjawiska, gdy¿ mo¿e on byæ obarczony du¿¹
sk³adow¹ losow¹. Znacznie bardziej wiarygodna i skuteczna bêdzie ocena zagro¿enia (które
w swej definicji nie okreœla czasu wyst¹pienia katastrofy), a podejmowana w³aœciwa profilaktyka zapobiegawcza umo¿liwi bezpieczn¹ eksploatacjê z³o¿a.
Pracê przygotowano w ramach Miêdzynarodowego Roku Planety Ziemia.
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PRZEWIDYWANIE GEOLOGICZNYCH ZAGRO¯EÑ I KATASTROF NATURALNYCH –
OGRANICZENIA I PEWNE MO¯LIWOŒCI

S³owa kluczowe
Katastrofa naturalna, prognoza, prekursor, zjawiska deterministyczne i losowe, trzêsienie Ziemi, erupcja
wulkaniczna, osuwiska i ruchy masowe
Streszczenie
Rozwój wspó³czesnych technik pomiarowych stwarza w geofizyce i w naukach o Ziemi du¿e mo¿liwoœci
monitoringu i (jak siê oczekuje) przewidywania zjawisk i procesów, które mog¹ wywo³aæ du¿e skutki spo³eczne.
Przeanalizowane pewne mo¿liwoœci, jak i ograniczenia w przewidywaniu geologicznych zagro¿eñ naturalnych,
takich, jak silne trzêsienia Ziemi, erupcje wulkaniczne, osuwiska i ruchy masowe na zboczach. W tym przypadku
celem prognozy jest podjêcie odpowiednich decyzji pozwalaj¹cych na ograniczenie lub zminimalizowanie ujemnych wp³ywów oddzia³ywania œrodowiska na cz³owieka i jego otoczenie.
Dziel¹c wszystkie zjawiska i procesy fizyczne na deterministyczne i losowe, omówione zosta³y syntetycznie
metody opisu tych zjawisk oraz mo¿liwoœci, jak i ograniczenia ich prognozy, przy czym mo¿liwoœci przewidywania zawsze zale¿¹ od szczegó³owej definicji prognozy.
Krótko podsumowano stan wiedzy nad przewidywaniem trzêsieñ Ziemi, erupcji wulkanicznych oraz osuwisk
ze zboczy i ruchów masowych z uwzglêdnieniem geofizycznych, geochemicznych i geodezyjnych systemów
monitoringu tych zjawisk i wywo³uj¹cych je procesów.
W podsumowaniu i wnioskach stwierdza siê, ¿e chocia¿ zjawisk tych nie mo¿na na razie przewidywaæ
w naukowym znaczeniu prognozy deterministycznej, to jednak nie s¹ to zjawiska czysto losowe i za C. Lomnitzem
(2003) nale¿y przyj¹æ, ¿e s¹ one przewidywalne w ograniczonym zakresie. Mo¿na tak¿e oceniaæ zagro¿enie,
co przy w³aœciwym zrozumieniu i odbiorze prognozy umo¿liwia ograniczenie lub nawet minimalizacjê skutków
katastrofy.

PREDICTION OF GEOLOGICAL HAZARDS AND NATURAL CATASTROPHES –
LIMITATIONS AND SOME OF THE POSSIBILITIES

Key words
Natural catastrophe, prognosis, precursor, deterministic and random phenomena, earthquake, volcanic
eruption, landslides and mass movements on slopes
Abstract
The development of present-day measurement techniques creates in geophysics and in earth sciences a large
opportunity of monitoring and (as it is believed) prediction of those phenomena and processes which have large
social consequences. The paper involves the analysis of the possibilities and limitation in prediction of large
geological catastrophes such as severe earthquakes, volcanic eruptions, landslides and mass movements on slopes.
The goal of the prediction in those cases is to undertake the adequate decisions which could reduce or even
minimize the negative influence of environment on humans and their surroundings.
Decomposing all physical phenomena and processes into deterministic and random groups the methods of
their descriptions and the possibilities and limitations of their prediction are briefly described. The success of the
prediction always depends on the details of the prediction definition.
A state of the art earthquake prediction is briefly summarized suggesting that the change in prediction strategy
is needed towards the estimation of the long term seismic hazard. The determination of the hazardous zones with
adequate planning and acceptance of construction regulations in the future will result in significant reduction of
observed damages and fatalities.
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The prediction of volcanic eruptions is more successful than in the case of earthquakes, but the problem in
the scientific sense is not solved and usually is limited to the estimation of a volcanic hazard and warning the
endangered residents.
In the majority of landslides and mass movements on slopes the hazard estimation is sufficient for the
mitigation of the catastrophe damages but there are also some prediction possibilities.
All this leads us to the conclusion that at present we are not able to predict the geological catastrophes
in the sense of the definition of the deterministic prognosis, however, those events are not strictly random.
After C. Lomnitz (2003) it should be assumed that they have the limited predictability. It is possible to estimate the
hazard and with adequate understanding of such predictions it enables to reduce significantly the catastrophe
destructions and losses.

