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Abstract. �he principles, �ethods and the syste� of physical-geographical division and the typological classification of 
geoco�plexes for the Ukrainian Carpathians are presented. �s the basis the analysis of basic leading factors for landscape 
for�ation in the �ountains served. I�ple�enting the �orphostructural principle the following units of the physical-
geographical division were distinguished: a country, a region, a district and a sub-district. �he taxono�ical units of the 
typological classification of geosyste�s which belong to the rank of a land (�istsevist) are following: a class – on the basis 
of attitude location and the genesis of relief, a genus – on the basis of the relief genesis and hipso�etry, a species – on the 
basis of types of rocks.
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Wprowadzenie

Obszary górskie charakteryzu��ą się du�y� stopnie� przestrzennego zró�nicowania fizycznogeograficznego, 
które odzwierciedla z�iany budowy geologiczne��, rozczłonkowanie pionowe i pozio�e rzeźby, kontrastowość 
warunków kli�atycznych, du�ą gęstość sieci rzeczne��, zró�nicowanie szaty roślinne��, pokrycia glebowego, 
świata zwierzęcego, a tak�e struktury geoko�pleksów.
Ró�norodność kra��obrazowa odzwierciedla się w prawidłowy� układzie geoko�pleksów o ró�ne�� randze tworzących  
hierarchiczny  syste�  ��ednostek  przestrzennych. Syste� taki w ka�dy� regionie fizycznogeograficzny� 
�a swoiste cechy. �lasyfikac��a geoko�pleksów prowadzona dwie�a droga�i – regionalizac��i i typologii ��est 
wa�ny� kierunkie� badania te�� ró�norodności dla celów naukowych i praktycznych
Zasadniczą rolę w klasyfikac��i geoko�pleksów odgrywa, naszy� zdanie�, wyobra�enie o ich hierarchiczny� 
układzie tworzący� strukturę powłoki geograficzne�� na dany� obszarze (Isaczenko 1991, Richling 1992). 
Na uwagę zasługu��e pogląd wyró�nia��ący trzy szczeble geoko�pleksów w zale�ności od ich pochodzenia i 
właściwości – lokalnego, regionalnego i planetarnego (Gierenczuk, �ukurudza 1977; Isaczenko 1991). Jest 
rzeczą zrozu�iałą, �e klasyfikac��a geoko�pleksów tak ka�de�� rangi, ��ak i ka�dego szczebla �usi �ieć swo��e 
szczegółowe zasady.
Główny� działanie� badawczy� w trakcie klasyfikac��i ��est opracowanie typologii – grupowanie ��ednostek pod 
kąte� podobieństwa i przeprowadzenie regionalizac��i – wyodrębnienie ��ednostek indywidualnych (�ondracki 
1976). �latego te� przy klasyfikac��i geoko�pleksów o ró�ne�� randze i ró�ny� szczeblu �o�na stosować te 
dwie �o�liwości. 

Klasyfikacja krajobrazu. Teoria i praktyka. Problemy Ekologii Krajobrazu. 2008, t. XX. 79-87. 
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Na szczeblu lokalny� na��częście�� ��est stosowana typologia (obe���u��e fac��e, uroczyska, tereny), a ��ednostki 
takie są nazywane typologiczny�i. Jednak grupowanie uroczysk i terenów przewidu��e przede wszystki� 
wyodrębnienie ich ��ako ��ednostek indywidualnych – to znaczy przewidu��e regionalizac��ę. �ak te� ��est na szczeblu 
regionalny�, zwłaszcza, ��e�eli chodzi o ��ednostki o ni�sze�� randze (re��ony), to często stosowana ��est typologia 
(Geirenczuk 1969, Isaczenko 1991).
Cele� pracy ��est określenie kryteriów wyró�nienia indywidualnych geoko�pleksów o szczeblu lokalny� 
i regionalny� w �arpatach Ukraińskich, uzasadnienie kryteriów klasyfikac��i typologiczne�� i regionalizac��i 
fizycznogeograficzne�� geoko�pleksów, a tak�e konstrukc��a i analiza nowe�� �apy kra��obrazowe�� na pozio�ie 
gatunków terenów, a tak�e zaproponowaniei nowe��, szczególiowe�� �apy regionalizac��i fizycznogeograficzne�� 
badanego obszaru.
�arpaty Ukraińskie są traktowane ��ako część �arpackiego Syste�u Górskiego: w obrębie Ukrainy ciągną się 
one z północnego zachodu na południowy wschód na długości około 370 kilo�etrów przy szerokości około 100 
kilo�etrów. �arpaty Ukraińskie obe���u��ą obszary �iędzyrzeczne górne�� części �niestru (prawe dopływy), Prutu, 
Siretu i Cisy (lewe dopływy), a ich ogólna powierzchnia wynosi około 37 tysięcy kilo�etrów kwadratowych.

Kl�asy��kacja geokompl�eksów szczebl�a l�okal�nego

Hierarchiczny syste� lokalnych lub typologicznych ��ednostek �arpat Ukraińskich, opracowany przez H.P. �illera 
(1974), obe���u��e następu��ące kategorie geoko�pleksów: fac��a, ogniwo, poduroczysko, uroczysko proste, 
uroczysko zło�one, teren, stria, sektor (tab.1). �ryteria�i wyodrębnienia geoko�pleksów o randze wy�sze�� ni� 
fac��a są kryteria regionalizac��i na szczeblu lokalny�.
Sektor oroklimatyczny określany ��est na �akrostoku o pewne�� ekspozyc��i i ��est reprezentowany przez pionowy 
szereg spokrewnionych terenów wysokościowych, które rozwi��a��ą się w podobnych warunkach solarnych i 

�abela 1. �ryteria wyodrębnienia ��ednostek typologicznych obszarów górskich (wg H.P.�illera, 1974 z uzupełnienia�i)
�able 1. Criteria of deli�itation of landscape typological units in �ountainous areas (after H.P. �iller 1974, changed)

Geoko�pleksy Cechy diagnostyczne

Sektor

Szereg pionowo połączonych �iędzy sobą terenów, które rozwi��a��ą się w podobnych warun-
kach solarne�� oraz cyrkulacy��ne�� �akroekspozyc��i. �akroekspozyc��a. Ukierunkowanie środka 
�igru��ącego. Wspólne cechy  kli�atyczne, wodne, glebowe oraz  świata roślinnego i zwie-
rzęcego.

�eren 
wysokościowy

Połączenie strii. Geoko�pleks wyodrębnia się na genetycznie powiązany� ko�pleksie �e-
zofor� rzeźby. Wspólna �orfogeneza, typ rzeźby, lokalne warunki hydrokli�atyczne, zespół 
do�inu��ących fitocenoz oraz gleb. Poło�enie nad pozio�e� �orza.

Stria
Szereg litologicznie ��ednolitych uroczysk prostych, poduroczysk, uroczysk zło�onych w 
granicach ��ednego terenu. Wspólna litogeneza, podobieństwo warunków �orfologicznych, 
�orfo�etrycznych, hydrologicznych, glebowych i ten sa� typ lasu.

Uroczysko zło�one
Połączenie poduroczysk, ogniw i fac��i. Obe���u��e wielką �ezofor�ę rzeźby (lub ��e�� część), 
która składa się z kilku ele�entów. Jednakowe warunki wilgotnościowe, litologia, gleby i bio-
cenoza.

Uroczysko 
proste

Prawidłowy układ dyna�icznie i terytorialnie połączonych fac��i. Litologicznie ��ednolita �ezofor-
�a rzeźby, na ka�dy� ele�encie które�� wyodrębniła się ��edna fac��a.

Poduroczysko
Względnie sa�odzielne połączenie fac��i. Obe���u��e ele�ent �ezofor�y rzeźby lub 
część zło�one�� �ezofor�y rzeźby. Podobieństwo warunków cieplnych, świetlnych, 
wilgotnościowych.

Ogniwo Zespół fac��i. Obe���u��e zło�oną �ikrofor�ę rzeźby. Niewielkie zró�nicowanie warunków 
wilgotnościowych, pokrycia glebowego i roślinności.

Fac��a
Ho�ogeniczność warunków przyrodniczych. Jednolite poło�enie, litologia, �ikrokli�at i 
warunki wilgotnościowe, ��edna od�iana gleby i ��edna fitocenoza. Roz�ieszczenie w granicach 
��edne�� �ikrofor�y rzeźby bądź części ele�entu �ezofor�y rzeźby. 
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cyrkulacy��nych. W �arpatach Ukraińskich na��częście�� wyodrębnia się dwa sektory: 1) południowo-zachodni 
nawietrzonych, �ocno nawil�onych, drenowanych syste�e� równoległych rzek stoków z  przewagą lasów 
świerkowo-��odłowo-bukowych; 2) północno-wschodni podwietrznych, wystarcza��ąco nawil�onych stoków z 
przewagą lasów świerkowych i bukowo-��odłowo- świerkowych.
Na podstawie genetycznie powiązanych ko�pleksów for� rzeźby, które tworzą się pod wiodący� wpływe� 
��ednego z czynników �orfogenezy, kształtu��ą się �orfogenetyczne tereny wysokościowe. Za���u��ąc pewne 
poło�enie wysokościowe, tworzą one tzw. „piętra”. �ereny odzwierciedla��ą wysokościowe zró�nicowanie 
całego ko�pleksu warunków przyrodniczych i charakteryzu��ą się szczególny� type� rzeźby, swoistą litologią, 
pewną od�ianą lokalnych warunków hydrokli�atycznych, oryginalny� zespołe� fitocenoz i gleb. Wiodący�i 
czynnika�i �orfogenezy w �arpatach w ró�nych okresach historii były peneplenizac��a, egzarac��a i aku�ulac��a 
lodowcowa, procesy erozy��no-denudacy��ne oraz działalność erozy��no-aku�ulacy��na rzek.
Z ró�norodnością litologii skał, charaktere� ich zalegania w �arpatach ��est związane wyodrębnienie strii 
litogenetycznych – geoko�pleksów, ��ednorodnych litologicznie, co warunku��e specyfikę �ezofor� rzeźby, 
geoche�icznych warunków glebotwórczych, warunków hydrologicznych, typu lasu oraz innych charakterystyk 
przyrodniczych. Jest to zbiór litologicznie ��ednolitych uroczysk. Uroczyska z kolei wyodrębnia�y w granicach 
części lub całości �ezofor� rzeźby, składa��ący się z genetycznie i przestrzennie powiązanych fac��i. 
Wyodrębnia się kilka od�ian uroczysk: uroczysko proste, poduroczysko, uroczysko zło�one. Jeśli na ka�dy� 
ele�encie litologicznie ��ednolite�� �ezofor�y rzeźby ukształtowało się po ��edne�� fac��i – to taki geoko�pleks 
nazywa się prostym uroczyskiem. Genetyczne i dyna�iczne połączenie fac��i powiązanych z ele�ente� 
�ezofor� rzeźby tworzy poduroczysko. Zespół uroczysk i ogniw w ra�ach litogicznie podobnych �ezofor� 
rzeźby tworzy �roczysko złożone. 
O wiele �nie��szy�i i prostszy�i pod względe� struktury są ogniwa – połączenia kilku drobnych fac��i. Powsta��ą 
one w obrębie kontrastowych �ikrofor� rzeźby (osuwisk, sto�ków napływowych potoków błotnych itd.). 
Na��prostszy�, geograficznie niepodzielny�, ele�entarny� geoko�plekse� ��est facja – część powierzchni 
zie�i, w które�� granicach zachowana ��est ��ednakowa litologia, �ikrokli�at, warunki nawil�enia, pokrycie 
glebowe i fitocenoza.
Je�eli chodzi o typologię geoko�pleksów na pozio�ie lokalny�, to winna być ona opracowana dla 
geoko�pleksów ka�de�� rangi: od fac��i do sektora. W ty� celu potrzebne są dokładne badania terenowe na 
cały� obszarze �arpat Ukraińskich, co ��ednak związane ��est z du�y�i trudnościa�i. W obecne�� chwili �o�liwe 
��est zaproponowani klasyfikac��i typologiczne�� w skali całego badanego regionu (tab. 2).
�orzysta��ąc z opracowanych wcześnie�� �ap kra��obrazowych całych �arpat Ukraińskich (Gierenczuk 
1968, Woropa��, �unycia 1966, �iller, Fedirko 1991), uwzględnia��ąc �ateriały własnych wieloletnich badań 
terenowych w ró�nych re��onach �arpat, stosu��ąc na��nowsze zd��ęcia satelitarne oraz dane badań bran�owych 
(geologicznych, gleboznawczych i in.), opracowano �apę kra��obrazową w skali 1:500 000. Po�nie��szony i 
nieco zgeneralizowany wariant �apy na pozio�ie gatunków terenów przedstawiono na rysunku 1.

�abela 2.  �ryteria klasyfikac��i terenów �arpat Ukraińskich
�able 2. Criteria of classification of the Ukrainian Carpathians area

�akson Cechy przewodnie Przykłady terenów

Klasa Pochodzenie rzeźby. Wyniesienie nad 
pozio�e� �orza

Przedgórskie wy�ynne, przedgórskie nizinne, górskie

Rodza�� Pochodzenie rzeźby Speneplenizowane erozy��no - denudacy��ne, aku�ulacy��ne 
tarasowane

Gatunek Wyniesienie nad pozio�e� �orza i 
charakter rzeźby 

Erozy��no-denudacy��ne gór niskich o łagodnych zboczach, 
erozy��no-denudacy��ne gór średnich o stro�ych zboczach

Od�iana Litologia 

Erozy��no-denudacy��ne gór niskich o łagodnych zboczach 
zbudowane z piaszczysto-gliniastego fliszu, erozy��no-de-
nudacy��ne gór niskich o łagodnych zboczach zbudowane 
z tufów
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Ryc. 1. �apa kra��obrazowa �arpat Ukraińskich 
Fig. 1. Landscape �ap of Ukrainian Carpathians
  Gatunki terenów: 1 - wyp�kłe spenepl�enizowane al�pejsko-s�bal�pejskie tereny wysokogórskie zbudowane 

ze zlepieńców, �asywnych piaskowców, gruboryt�icznego fliszu, z wysokogórski�i łąka�i, na łąkowych i 
torfowych glebach górskich brunatnozie�nych; 2 - stromościenne starol�odowcowo-erozyjne s�bal�pejskie 
tereny wysokogórskie zbudowane ze zlepieńców, �asywnych piaskowców, z kosodrzewiną i olchą zieloną, 
oraz wtórny�i łąka�i, na torfowych i łąkowych glebach górskich brunatnozie�nych;  3 - starolodowcowo-
ak�m�l�acyjne l�esiste tereny gór średnic� o łagodnyc� zboczac� zbudowane z gliniasto-głazowe�� odwapnione�� 
�oreny, z lasa�i ��odłowo-świerkowy�i, na leśnych glebach  górskich brunatnych; 4 - erozyjno-denudacyjne 
l�esiste tereny gór średnic� o stromyc� zboczac� zbudowane z �asywnych piaskowców i piskowcowego 
fliszu,  z lasa�i świerkowy�i, bukowo-��odłowo-świerkowy�i i bukowy�i, na leśnych glebach górskich brunatnych; 
5 -  erozyjno-den�dacyjne l�esiste i łąkowe tereny gór niskic� o stromyc� zboczac�  zbudowane z  fliszu 
gliniasto-piskowcowego, argillitów i aleurolitów z warstwa�i piaskowców (bazalta�i, andezyta�i, tufa�i  w obrębie 
Grzbietu Wulkanicznego), z dębowy�i, bukowy�i, dębowo-bukowy�i, świerkowo-��odłowo-bukowy�i i bukowo-
��odłowo-świerkowy�i lasa�i, na leśnych glebach górskich brunatnych; 6 - erozyjno-den�dacyjne l�esiste i łąkowe 
tereny gór niskic� o łagodnyc� zboczac� zbudowane z   fliszu piaskowcowo-gliniastego, argillitów i aleurollitów 
z warstwa�i piaskowców, z bukowo-��odłowo-świerkowy�i, świerkowo-��odłowo-bukowy�i, bukowy�i, dębowo-
bukowy�i, dębowy�i i grabowo-dębowy�i lasa�i, na leśnych glebach górskich brunatnych; 7 - powierzchnie 
wysokic� tarasów o łagodnyc� zboczac� zbudowane z gliniasto-piaszczystego aluwiu� otoczakowego, z lasa�i 
bukowy�i, na glebach górskich brunatnozie�nych; 8 - powierzc�nie średnic� tarasów o l�agodnyc� zboczac� 
zbudowane z piaszczystego aluwiu� otoczakowego, z lasa�i bukowy�i, bukowo-dębowy�i i dębowo-grabowy�i, na 
glebach górskich brunatnozie�nych bielicowych; 9 - tarasowane dna dolin rzecznych zbudowane z piaszczystego 
aluwiu� otoczakowego, z lasa�i świerkowo-bukowo-olchowy�i i roślinnością łąkową, na glebach darniowych i 
łąkowych; 10 - spadziste powierzchnie pedymentów  zbudowane z  glin piaszczystych eluwialno-deluwialnych, z 
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lasa�i ��odłowo-dębowo-bukowy�i, na glebach darniowo-bielicowych i leśnych  glebach górskich brunatnych  (za��ęte 
przewa�nie glebą uprawną); 11 - wysokie �al�iste międzyrzecza zbudowane z glin eluwialno-deluwialnych, z lasa�i 
świerkowo-��odłowo-bukowy�i, na glebach darniowo-bielicowych powierzchniowo-ogle��onych  (za��ęte przewa�nie  
glebą uprawną i lasa�i); 12 - garbowo-grzędowe erozyjno-os�wiskowe międzyrzecza zbudowane z   glin 
eluwialno-deluwialnych, z lasa�i  ��odłowo-dębowo-bukowy�i, na glebach darniowo-bielicowych powierzchniowo-
ogle��onych  (za��ęte przewa�nie glebą uprawną i łąka�i); 13 - garbowe międzyrzecza erozyjno-os�wiskowe 
zbudowane z  glin  eluwialno-deluwialnych, z lasa�i  ��odłowo-dębowo-bukowy�i, na glebach darniowo-bielicowych 
powierzchniowo-ogle��onych  (za��ęte przewa�nie  łąka�i  i glebą uprawną); 14 - szerokogrzędowe międzyrzecza 
zbudowane z glin eluwialno-deluwialnych,  z lasa�i bukowy�i, dębowo-bukowy�i i grabowo-bukowy�i, na glebach 
szarych obielicowych  i czarnozie�nych obielicowych (za��ęte przewa�nie glebą uprawną); 15 - równiny aluwialno-
sandrowe zbudowane z piasków, z lasa�i sosnowo-dębowy�i i sosnowy�i, na glebach darniowo-bielicowych 
�ocno ogle��owych  (za��ęte glebą uprawną); 16 - równe zabagnione dna  dawnych dolin rzecznych zbudowane z 
gliniasto-piaszczystego aluwiu� otoczakowego, z zabagniony�i łąka�i,  na glebach darniowo-bielicowych �ocno 
ogle��owych  (za��ętych sianokosa�i); 17 - słabo �al�iste powierzc�nie wysokic� tarasów zbudowane z piaszczystego  
aluwiu� otoczakowego, pokrytych glina�i,  z lasa�i bukowo-dębowy�i, na   glebach darniowo-bielicowych   
gle��owych   i brunatno-bielicowych (za��ęte sianokosa�i i glebą uprawną); 18 - powierzc�nie średnic� tarasów o 
łagodnyc� zboczac� zbudowane z piaszczystego aluwiu� otoczakowego pokrytego glina�i,  z lasa�i bukowo-
dębowy�i, na   glebach darniowo-bielicowych   gle��owych   i brunatno-bielicowych (za��ęte   glebą uprawną); 19 
- równe, szerokie, miejscami zabagnione powierzc�nie  niskic� tarasów  zbudowane z piaszczysto-gliniastego   
aluwiu� otoczakowego, z lasa�i bukowo-dębowy�i i grabowo-dębowy�i i łąka�i, na glebach darniowo-bielicowych   
gle��owych, darniowych, łąkowych i  bagiennych  (za��ętych przewa�nie  glebą uprawną); 20 - równe, wąskie 
tarasowane dna dolin rzecznych zbudowane z piaszczystego aluwiu� otoczakowego, z roślinnością łąkowo-
bagienną, na glebach łąkowych i bagiennych  (osuszone, za��ęte przewa�nie pastwiska�i i sianokosa�i); 21 - tarasy 
zalewowe i koryta rzeczne zbudowane z piaszczysto-gliniastego aluwiu� otoczakowego, z roślinnością  łąkową i 
krzaka�i na glebach darniowych nierozwiniętych.

�u�a liczba i �ałe powierzchnie wyró�nionych ��ednostek świadczą o wysokie�� ró�norodności kra��obrazowe�� 
�arpat Ukraińskich. Wizualna analiza struktury powierzchniowe�� geoko�pleksów regionu  da��e podstawy do 
określenia ��e�� �ie��sca w układzie klasyfikacy��ny� rysunków kra��obrazowych, wykonany� przez �.S. Wiktorowa 
(1986). Rysunek kra��obrazowy �arpat Ukraińskich ��est przewa�nie ��ednolity, pas�owy. Prostoliniowo-równoległo–
pas�owe struktury kra��obrazowe, ciągnące się z północnego zachodu na południowy wschód, nakłada��ą się 
prostopadle na kręte-równoległo-pas�owe struktury, ciągnące się z północnego wschodu na południowy 
zachód. �o pozwala twierdzić, �e dla regionu charakterystyczną ��est kratowa struktura kra��obrazowa. �aka 
struktura ��est w znaczny� stopniu uwarunkowana budową geologiczną. Syste� geoko�pleksów gór niskich 
i średnich o ciągu równoległy�, powiązany� z wzdłu�ny�i  struktura�i tektoniczny�i został rozczłonkowany 
przez geoko�pleksy tarasowanych den dolin �niestru, Cisy i ich dopływów.
Rysunek kra��obrazowy górskie�� części �arpat Ukraińskich istotnie ró�ni się od przedgórskie��, tak ze względu 
na wy�iary i kształt, ��ak i ze względu na zestaw geoko�pleksów. W górach tło tworzą geoko�pleksy gór 
niskich i średnich, które są rozczłonkowane gęstą siecią wąskich, krętych tarasowanych den dolin rzecznych. 
Oprócz tego w wielu re��onach górskich da się zauwa�yć frag�enty struktury dyfuzy��ne�� – wśród lesistych 
geoko�pleksów średniogórskich zna��du��ą się powierzchnie geoko�pleksów subalpe��skich, wysokogórskich. 
Na przedgórzach do�inu��ą geoko�pleksy  tarasów niskich i średnich, które są rozczłonkowane koryta�i rzek. 
Lokalnie w postaci wysp występu��ą na ty� obszarze geoko�pleksy gór niskich.

Regional�izacja ��zycznogeogra��czna Karpat Ukraińskic�

Zgodnie z podziałe� fizycznogeograficzny� �arpat J. �ondrackiego (1989) �arpaty Ukraińskie są częścią 
prowinc��i �arpat Wschodnich. Zna��du��ą się one w obrębie podprowinc��i Zewnętrznych �arpat Wschodnich 
(obe���u��ą prawie cały �akroregion �arpaty Lesiste z �ezoregiona�i Góry Sanocko-�urczańskie, Bieszczady 
Zachodnie, Bieszczady Wschodnie, �arpaty Brze�ne, Gorgany i �arpaty Pokucko-Bukowińskie; cały 
�akroregion �arpaty Połonińskie z �ezoregiona�i Połonina Równa, Połonina Bor�awa, Połonina �rasna, 
Świdowiec, Czarnohora i Połoniny Hryniawskie) i Wewnętrznych �arpat Wschodnich (obe���u��ą prawie cały 
�akroregion Łańcuch Wyhorlacko-Guty��ski z �ezoregiona�i Wyhorlat, �akowica, Bu�ora, �upy i Góry Ouasz 
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oraz część �akroregionów �arpaty �ar�aroskie i �otlina �ar�aroska).
Podstawowa regionalizac��a fizycznogeograficzna �arpat Ukraińskich z opisanie� regionalnych ��ednostek 
przestrzennych, w ty� re��onów fizycznogeograficznych, wykonana została w latach siede�dziesiątych i 
osie�dziesiątych XX wieku przez P.�.Cysia, �.�.�o��nowa (w: �arynycz, Popow, Łańko 1968) oraz N. �. 
Rybina (1973). Na początku lat 90-ch została ona  uzupełniona w części górskie�� �arpat  przez G.P.�illera, 
O.�.Fedirkę (w: �elnyk, �iller, Fedirko 1993). �en ostatni sche�at regionalizac��i, w który� wyodrębniono 
obwody i re��ony fizycznogeograficzne, stał się podstawą dla przedstawione�� regionalizac��i. 
Główną drogą stosowaną w klasyfikac��i geoko�pleksów o szczeblu regionalny� ��est regionalizac��a 
fizycznogeograficzna. Je�� teoretyczne i �etodyczne zasady zostały dokładnie przedstawione w pracach  licznych 
autorów. Wykorzystano prace  �.I. Gierenczuka (1969), I. �ondrackiego (1976) i �.G. Isaczenki (1991).
Nale�y zwrócić szczególną uwagę na syste� ��ednostek taksono�icznych regionalizac��i fizycznogeograficzne��. 
Opracowane przez wy�ienionych wy�e�� autorów syste�y taksono�iczne ró�nią się po�iędzy sobą. Ze 
względu na tradyc��e regionalizac��i terenów Ukrainy zastosowano się do strukturalno-geograficznego syste�u 
taksono�icznego �.I. Gierenczuka (1969), wyodrębnia��ąc następu��ące ��ednostki taksono�iczne: kraina, kra��, 
obwód, re��on, podre��on. 
Przy wyodrębnianiu regionalnych ��ednostek fizycznogeograficznych za kryteria podstawowe przy��ęto tektonikę 
i budowę geologiczną, do�inu��ące for�y strukturalno-�orfologiczne, charakter pokryw czwartorzędowych oraz 
strukturę kra��obrazową (tab. 3).

�abela 3. �ryteria wyodrębniania regionalnych ��ednostek fizycznogeograficznych (�.I.Gierenczuka, 1969 z uzupełnienia�i)
�able 3 Criteria of deli�itation of physicogeographical regional units (after Gierenczuk 1969, changed)

�akson  Podstawowe cechy (geologiczno-geo�orfologiczne) 
�raina Strefa fałdowa. �orfostruktury pierwszego rzędu

Kraj �u�e strukturalne części geosynklinaleu� – przedgórskie zapadziska, syste�y fałdziste. �or-
fostruktury drugiego rzędu. Usytuowanie wysokościowe

Obwód Niedu�e struktury geosynklinaleu� – strefy tektoniczne  lub płaszcze. �orfostruktury trzecie-
go rzędu, czase� drugiego rzędu. Pokrywy czwartorzędowe 

Re��on
Znaczne części niedu�ych struktur geosynklinaleu� – części stref tektonicznych lub płaszczy, 
przedgórskich zapadzisk. �orfostruktury czwartego rzędu. Podobieństwo pokryw czwartorzę-
dowych 

Podre��on 
�robne części niedu�ych struktur geosynklinaleu� – części stref tektonicznych lub płaszczy, 
podstref, fałdy antyklinalne lub synklinalne, lokalne zapadziska tektoniczne. �orfostruktury 
piątego rzędu. Indywidualne połączenie ��ednostek typologicznych 

Kraj fizycznogeograficzny w granicach krainy górskie�� powiązany ��est z �orfostrukturą drugiego  rzędu 
i za���u��e pewne poło�enie wysokościowe. W �arpatach Ukraińskich �o�na wyodrębnić trzy kra��e 
fizycznogeograficzne, powiązane z przedgórski�i zapadziska�i i wyniesioną for�ac��ą górską–Przedkarpacki, 
Zakarpacki i Górnokarpacki.  Potrzebę w rozgraniczeniu takich regionalnych ��ednostek fizycznogeograficznych  
uzasadnili L.I.Woropa�� i �.O.�unycia (1966), �ianu��ąc ��e prowinc��a�i. �ra�� ��ako ��ednostka regionalna został 
opisany i uzasadniony przez Gierenczuka (1968) i ��est dzisia�� stosowany w regionalizac��i Ukrainy (�arynycz, 
Szyszczenko, 2005).   
Obwód fizycznogeograficzny określany ��est na podstawie wy��ątkowości strukturalno-�orfologiczne�� gór z 
uwzględnienie� struktury terenów, cech pokrycia glebowego i szaty roślinne��. Obwody fizycznogeograficzne w 
�arpatach Ukraińskich powiązane są za zwycza�� ze strefa�i tektoniczny�i, płaszcza�i lub ich częścia�i, które 
ciągną się z północnego zachodu na południowy wschód pasa�i o ró�ne�� szerokości. �worzą one swoiste pasy 
fizycznogeograficzne w granicach krainy górskie�� z właściwy� zestawe� terenów wysokościowych i pełny� 
spektru� wysokościowych pięter glebowo-roślinnych.   
Zró�nicowanie geologiczne w granicach stref tektonicznych, płaszczy i zapadzisk spowodowało ukształtowanie 
się �orfostruktur czwartego rzędu, z który�i powiązane są rejony fizycznogeograficzne.
Za na���nie��szą ��ednostkę regionalną przy���u��e�y podrejon, który opisany został w pracach �.L. �r�anda 
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(1975). Podre��ony fizycznogeograficzne przewa�nie są powiązane z drobny�i �orfostruktura�i – częścia�i stref 
tektonicznych, podstref, płaszczy, zapadzisk, fałdów. Podstawą wyznaczenia podre��onu fizycznogeograficznego 
��est istnienie lokalne�� �orfostruktury, która tworzy ��ego główne cechy fiz��ono�iczne. Geneza rzeźby i budowa 
geologiczna w obrębie podre��onu decydu��e o kształtowaniu typologicznych ��ednostek przestrzennych tworzących 
��ego niepowtarzalną, indywidualną strukturę kra��obrazową. Podre��on fizycznogeograficzny (górski kra��obraz wg 
G.P.�illera 1974) ��est to „widocznie wyró�nia��ący się pod względe� geologiczny� i �orfologiczny� ��ednolity, 
wielokondygnacy��ny, dodatni lub u��e�ny pod względe� kształtu  �akrogeoko�pleks, który składa się z całego 
szeregu terenów wysokościowych” (�iller 1974). 
Na podstawie wy�ienionych wy�e�� kryteriów i zasad �etodologicznych, stosu��ąc doświadczenia podziału 
ficzycznogeograficznego regionu, własne badania terenowe i opracowaną na ich podstawie �apę 
kra��obrazową (ryc. 1), wykonano szczegółowy sche�at fizycznogeograficzne�� regionalizac��i �arpat Ukraińskich 
z wyodrębnienie� następu��ących ��ednostek taksono�icznych: kraina, kra��, obwód, re��on i podre��on (ryc. 2).
W regionie wyró�niono trzy kra��e fizycznogeograficzne, 11 obwodów, 22 re��ony i 166 podre��onów. Na��bardzie�� 
sko�plikowaną strukturą charakteryzu��ą się obwody fizycznogeograficzne Średniogórsko-skibowy (4 re��ony i 
40 podre��onów) i Przedgórski (3 re��ony i 35 podre��onów).  Spowodowane ��est to historią kształtowania i rozwo��u 
wy�ienionych ��ednostek, specyfiką budowy geologiczne�� Płaszcza Skibowego i Zapadziska Przedkarpackiego, 
z który�i one są powiązane.
Znaczna ilość podre��onów w badany� obszarze ��est podstawą dla przeprowadzenia ich klasyfikac��i typologiczne��. 
Biorąc pod uwagę doświadczenia klasyfikac��i kra��obrazów (traktowanych ��ako ��ednostki regionalne o randze 
na��ni�sze��) �.I.Gierenczuka (1968, 1969), �.I.Gierenczuka, S.I.�ukurudzy (1997), �.G. Isaczenki (1991) 
wyró�nia�y w �arpatach Ukraińskich następu��ące typologiczne kategorie podre��onów (kra��obrazów wg. H.P. 
�illera): 2 klasy – przedgórska, górska; 6 rodza��ów – nizin, kotlin przedgórskich, wy�yn, kotlin �iędzygórskich, 
gór niskich, gór średnich; 12 gatunków – starolodowcowo-górnopołoniński fliszowy gór średnich, połoniński gór 
średnich, starolodowcowo-górnopołoniński krystaliczny gor średnich, połoniński gór średnich, �iędzygórsko-
wierzchowiński gór niskich, skibowych gór niskich, gór niskich i stro�czaków; wulkanicznych gór niskich, 
wzgórz i kotlin, wy�yn garbowo-grzędowych, kotlin tarasownych, nizin i 32 od�iany (�elnyk 1999)

Wnioski 

�lasyfikac��a geoko�pleksów o ró�ne�� randze i o ró�ny� szczeblu �a swo��e cechy szczególne. Na szczeblu 
lokalny� klasyfikac��a ��est prowadzona dwo�a droga�i: typologii i regionalizac��i (klasyfikac��a fac��i na drodze 
typologii), na regionalny� – na drodze regionalizac��i (i w �nie��szy� stopniu typologii).
�la �arpat Ukraińskich zostały dobrze opracowane zasady wyró�nienia indywidualnych geoko�pleksów 
(regionalizac��a) na szczeblu lokalny� (�iller 1974) i regionalny� (�iller, Fedirko 1990, �elnyk 1999).
Na dzień obecny, typologiczna klasyfikac��a geoko�pleksów badanego obszaru obe���u��e tereny i podre��ony. 
Główny�i ��e�� kategoria�i są: klasa, rodza��, gatunek i od�iana określone na podstawie cech geologiczno-
geo�orfologicznych. �lasa terenów określana ��est na podstawie poło�enia nad pozio�e� �orza, rodza�� 
– pochodzenia rzeźby, gatunek – wyniesienia nad pozio�e� �orza i charakteru rzeźby, od�iana – litologii. 
�lasa podre��onów (kra��obrazów wg  H.P. �illera) obe���u��e ��ednostki górskie lub przedgórskie, rodza�� określany 
��est na podstawie wyniesienie nad pozio�e� �orza, gatunek – �orfostruktury i pochodzenia rzeźby, od�iana 
– pochodzenia rzeźby i połączenia ��ednostek o ni�sze�� randze – terenów.
Wyodrębnienie indywidualnych geoko�plesów na pozio�ie lokalny� realizowane ��est na podstawie cech 
rzeźby: fac��a – prosta �ikrofor�a rzeźby lub część ele�entu �ezofor�y rzeźby; ogniwo – kontrastowa 
�ikrofor�a rzeźby; poduroczysko – ele�ent �ezofor�y rzeźby; uroczysko proste – niedu�a �ezofor�a rzeźby; 
uroczysko zło�one – du�a �ezofor�a rzeźby; stria – ko�peks  litologicznie ��ednolitych �ezofor� rzeźby; teren 
– ko�pleks �ezofor� rzeźby wspólnego pochodzenia, sektor – �akroekspozyc��a �akrofor�y rzeźby (�asywu 
górskiego lub kotliny).
Indywidualne ��ednostki regionalne są ściśle związane z �orfostruktura�i ró�nego rzędu: kraina – pierwszego, kra�� 
– drugiego, obwód – trzeciego lub drugiego, re��on – czwartego, podre��on – piątego rzędu (�orfostruktura).
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Ryc. 2.  Fizycznogeograficzna regionalizac��a �arpat Ukraińskich (wg H. �illera, O Fedirki 1990 z uzupełnienia�i)
Fig. 2. Physicogeographical regionalization of the Ukrainian Carpathians (after H.�iller and O. Fedirko 1990, changed)
  1. Kraj górski. 1.1. �bwód Wysokogórsko-połoniński. Re��ony: 1.1.1-  Nehrowecko-Busztulski. 1.1.2 - Świdowiecko-

Czarnohórski. 1.1.3. - Hryniawski. 1.2. �bwód �ądra wysokogórsko-połonińskiego. 1.2.1 - Re��on Rachowsko-
Czywczyński. 1.3. �bwód Średniogórsko-połoniński. Re��ony: 1.3.1 - Połoniński. 1.3.2 - Stih-Pła��ski. 1.3.3. 
- Pnewsko-Jarowicki. 1.4. �bwód Średniogórsko-skibowy. Re��ony: 1.4.1 - Beskidów Górnodnisterskich. 1.4.2 
- Beskidów Skolskich. 1.4.3 - Gorgańskich gór średnich. 1.4.4 - Pokucko-Bukowinśkich gór średnich. 1.5. Obwód 
Wulkanicznych gór niskich. 1.5.1 - Re��on Grzbietu Wulkanicznego. 1.6. �bwód Międzygórsko-werc�owiński. 
Re��ony: 1.6.1 - �iędzygórski. 1.6.2 - Opór-Sański. 1.6.3 - �otlin �iędzygórskich. 1.6.4 - Putylski. 1.7. Obwód Gór 
niskich i stromczaków. Re��ony: 1.7.1 - �ur��iński. 1.7.2 - Uholski. 1.8. Obwód Skibowych gór niskich. Re��ony: 1.8.1 
- Beskidzkich gór niskich. 1.8.2 - Gorgańskich gór niskich. 1.8.3 - Pokucko-Bukowińskich gór niskich. 1.9. Obwód 
pagórków i kotlin. 1.9.1 - Re��on Sołotwiński. 2. Kraj Przedkarpacki. 2.1. Obwód Przedgórsko-wzniesieniowy. 
Re��ony: 2.1.1 - Przedgórza Beskidzkiego. 2.1.2 – Przedgórza Gorgańskiego. 2.1.3 - Przedgórza Pokucko-
Bukowińskiego. 3. Kraj Zakarpacki. 3.1. Obwód Przedgórsko-nizinny. 3.1.1 - Re��on Niziny Zakarpackie��.

  Granice: 1 - �arpat; 2 - kra��ów; 3 - obwodów; 4 - re��onów; 5 - państw.
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