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Probl�emowe aspekty typol�ogii i kl�asy��kacji 
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Abstract. So�e aspects of typology and classification of karst landscapes are considered. Existing sche�es of karst 
typology such as sche�e of  N. Gvozdieckiy and the sche�e of L. Voropa�� - V.  �ndreychouk are analyzed. �he new version 
of karst landscapes typology based on their �orphological  structure is proposed.
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Wstęp

�ra��obrazy krasowe (��) są bardzo specyficzne. Od kra��obrazów niekrasowych ró�nią się  �.in. swoistą rzeźbą, 
siecią rzeczną, gleba�i, biocenoza�i oraz  bardzie�� zło�oną organizac��ą strukturalną, wy�szy� stopnie� 
zró�nicowania geoko�pleksowego, od�ienny� �echaniz�e� powiązań �aterialno-energetycznych, re�i�ów 
funkc��onowania i dyna�iki (Gwozdiecki��, 1954, 1972, 1977, Woropa��, �ndre��czuk; 1985, �ndre��czuk, 2007  oraz 
inni.)
W kra��obrazach krasowych występu��ą charakterystyczne z��awiska (for�y) – próżnie podziemne i jaskinie. Są one 
relatywnie odrębny�i twora�i naturalny�i o cechach całościowych (geoko�pleksowych, geosyste�owych). 
�ak na przykład w literaturze radzieckie�� ��askinie określano często ��ako podzie�ne kra��obrazy o osobliwe�� 
topografii (�orfologii), własny� kli�acie (�ikrokli�acie), specyficzne�� sieci hydrograficzne�� i oryginalny� 
świecie organiz�ów �ywych. 
�ra��obraz krasowy (��) składa się zasadniczo z dwóch części: naziemnej i podziemnej. W �� podzie�na 
część ��est ściśle związana z nazie�ną. Są to dwie podstawowe składowe ��ednolitego kra��obrazu krasowego, 
a ��ednocześnie ��est to główna cecha ��ego strukturalne�� organizac��i. Nazie�ną i podzie�ną części �� nale�y 
rozpatrywać w postaci dwóch podsyste�ów strukturalnych. Z funkc��onowanie� �� - ��ako wza��e�nie 
oddziału��ących po�iędzy sobą podsyste�ów (nazie�nego i podzie�nego) -  związane są ��ego wa�nie��sze 
właściwości syste�owe, ró�niące �� od innych typów kra��obrazów.
�ra��obrazy krasowe nale�ą do obszarów, w których rozwo��u wiodącą rolę odgrywa budowa geologiczna, 
czyli obecność skał ulega��ących rozpuszczaniu. Rozpuszczanie skał ��est główny� procese�, który etapowo i 
ewolucy��nie wywołu��e szereg procesów i z��awisk składa��ących się na rozwó�� obszarów krasowych i for�owanie 
się ich specyficznego środowiska. Są to więc kra��obrazy typowo litogeniczne, lecz w zale�ności od czynników 
środowiskowych oraz wieku, znacząco ró�nią się po�iędzy sobą stopnie� wykształcenia for� (stopnie� 
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krasowości). Są wśród nich kra��obrazy, w których procesy i z��awiska krasowe prze��awia��ą się �arginalnie, ale 
są te� obszary całkowicie „zdo�inowane” i przekształcone przez procesy i for�y krasowe.
Jak u��ąć szerokie zró�nicowanie kra��obrazów krasowych pod względe� stopnia ich „krasowości” i innych cech 
decydu��ących o ��ego specyficzny� charakterze? Jaki porządek �o�na dostrzec (czy te� wprowadzić) w owy� 
zró�nicowaniu? Czy istnie��e �o�liwość  uporządkowania typologicznego i sklasyfikowania tych kra��obrazów?
�by przeprowadzić typologię czy nawet klasyfikac��ę na wstępie konieczne ��est zdefiniowanie pod�iotu, czyli 
��. Ze względu na du�e zró�nicowanie kra��obrazów krasowych oraz ró�ny udział „czynnika krasowego” w 
przekształceniu „zwykłych” kra��obrazów ��est to zadanie niezwykle trudne. Właśnie dlatego ustalenie wyraźnych 
kryteriów typologii �� �ogłoby po�óc w ��ego rozwiązaniu. 
W ty� celu �o�liwe ��est przy��ęcie ogólnego zało�enia, �e po��ęcie kra��obrazu krasowego �o�na stosować dla 
terenów, gdzie występu��ą, w ty� czy inny� stopniu, procesy i z��awiska krasowe, które oddziału��ą na kra��obraz 
i przekształca��ą go. Poniewa� ró�ne syste�y klasyfikac��i przyrodniczych, w ty� – kra��obrazów, z reguły 
stosu��ą kryteriu� genetyczne, w przypadku �� główną przesłanką pozwala��ąca na ich uporządkowanie będzie 
określenie „ilości krasu” w kra��obrazie, t��. stopnia krasowego przekształcenia kra��obrazu. Badacze krasu stosu��ą 
w ty� przypadku kilka pode��ść.

Kl�asy��kacja  M. Gwozdieckiego

Znany radziecki geograf i badacz krasu �ikoła�� Gwozdziecki�� zaproponował klasyfikac��ę (typologię) �� bazu��ącą 
na typologiczny� zró�nicowaniu krasu (kras nagi, darniowy, pokryty (osada�i), głębinowy, opancerzony 
itd.) �ypy krasu (obszarów krasowych) Gwozdzieckiego tworzą szereg, w który� stopniowo wzrasta udział 
pokrycia (osadów nie krasowie��ących) w izolac��i podło�a krasowie��ącego (od nagiego do głębinowego) (ryc. 
1). W zale�ności od stopnia pokrycia podło�a krasowego utwora�i niekrasowy�i z�nie��sza się rola procesów 
krasowych w kształtowaniu kra��obrazu. 
Odpowiednio do stopnia wpływu podło�a kra��obrazy obszarów krasowych �o�na scharakteryzować za 
pośrednictwe� szerokiego spektru� typów i podtypów ��. Rangę osobliwych typów osiąga��ą kra��obrazy 
o na��większy� wpływie krasu na kra��obraz, co �a �ie��sce na przykład w krasie nagi� i darniowy� z ich 
ró�ny�i od�iana�i (Gwozdiecki��, 1961, 1972, 1977, 1988) (ryc. 2-1, 2-2, 2-3). Wraz ze wzroste� nadkładu 
nad podło�e� krasowy� �ale��e kra��obrazotwórcze znaczenie krasu,  zaś ranga kra��obrazowa tych obszarów 
rozpatrywana ��est na pozio�ie podtypów  kra��obrazu. W ich kształtowaniu wiodącą  rolę (typologiczną) odgrywa��ą 
inne czynniki kra��obrazotwórcze, na przykład kli�at. W ten sposób wśród kra��obrazów typu leśnego, stepowego 
czy pustynnego wyró�niany ��est �iędzy inny�i podtyp kra��obrazu  tundrowo-krasowego, ta��gowo– krasowego, 
pustynno-krasowego  (ryc. 2-4, 2-5, 2-6).
Pode��ście Gwozdieckiego łączy więc osobliwości genetyczne krasu ze specyfiką  kra��obrazów obszarów 
krasowych i u�ieszcza ��e w ogólny� syste�ie klasyfikac��i kra��obrazów.

Kl�asy��kacja krajobrazów L. Woropaj i W. Andrejcz�ka

L. Woropa�� i W. �ndre��czuk (1985)zaproponowali  klasyfikac��ę kra��obrazów obszarów krasowych bazu��ącą na 
kilku kryteriach takich, ��ak: warunki hipso�etryczno-geo�orfologiczne rozwo��u krasu (górskie lub równinne – 
klasa krasu), litologia skał krasowie��ących (kras węglanowy, siarczanowy, solny – typ litologiczny krasu), stopień 
pokrycia podło�a krasowego utwora�i niekrasowy�i (kras nagi, darniowy, pokryty  - �orfogenetyczny podtyp 
krasu), oraz warunki kli�atyczne, strefowe (tundrowy, leśny, stepowy, pustynny itd. – rodza��e krasu). Pozwala��ą 
one z ��edne�� strony na u��ęcie zró�nicowania krasu względe� wa�nie��szych warunków ��ego rozwo��u, z drugie�� 
zaś ��ego osobliwości (w sensie kra��obrazowy�), będących odzwierciedlenie� tych warunków (tab. 1a, 1b, 1c).
�ra��obraz krasowy �o�e być zate� wyczerpu��ąco scharakteryzowany za pośrednictwe� takich cech, ��ak dla 
przykładu: kra��obraz krasowy [r3cw] – równinny (klasa), węglanowy (typ), pokryty (podtyp), ta��gowy (rodza��) 
lub kra��obraz krasowy [g6bs]– górski, siarczanowy, darniowy, stepowy itd. �lasyfikac��a ta pozwala  na pewne 
uporządkowanie krasu w nawiązaniu do warunków rozwo��u oraz na swego rodza��u „sfor�alizowanie” ��ego 
zró�nicowania.
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Ryc. 1. �ypy krasu i kra��obrazów krasowych (�-E) �. Gwozdieckiego wyró�niane wg stopnia pokrycia podło�ą 
krasowie��ącego utwora�i niekrasowy�i: � – kras głębinowy, B – opancerzony, C - pokryty, � – darniowy, E – nagi. 
1 – skały krasowie��ące, 2 – pró�nie podzie�ne wypełnione osada�i (nie kreskowane – puste), 3 – pokrywa��ące 
utwory (osady) niekrasowie��ące, 4 – warstwa „pancerna”, 5 – for�y i osady zapadliskowe, 6 – pokrywa glebowa, 7 
– wypełnienie powierzchniowych for� krasowych (opracowanie własne).

Fig.1. �ypes of karst and karstic landscapes (� – E) by �. Gvozdieckiy, classified according to coverage of karst base by 
non karstic for�ations: � – deep karst B – ar�oured karst, C – covered karst, � – turf karst, E – bare karst. 1 – karstic 
for�ations, 2- underground holes filled with residuu�, 3- non – karstic coverage, 4 – ar�our , 5 –collapse for�s and 
deposits, 6 – soil coverage 7 – filling of surface karst for�s.

Ryc. 2. Niektóre typy i podtypy krasu i kra��obrazów krasowych  nawiązu��ące do klasyfikac��i �. Gwozdieckiego: typy: nagi 
(1), darniowy (2), zielony (3), podtypy: tundrowo-krasowy (4), ta��gowo-krasowy (5), pustynno-krasowy (6) (zd��ęcia 
autora).

Fig. 2. Selected types and subtypes of karst and karstic landscapes according to classification of �. Gvozdieckiy: types: 
bare (1), turf (2), green (3),  suptypes: tundra – karstic (4), taiga – karstic (5), desert – karstic (6) (author’s photos)



120

Andrejczuk W.

�abela 1a. �lasyfikac��a głównych od�ian typologicznych kra��obrazów krasowych (opracowanie własne) 
�able 1a. Classification of the �ain types of karstic landscapes  (author’s study)

Krajobrazowe
typy krasu 

M  o  r  �  o  g  e  n  e  t  y  c  z  n  e      t  y  p  y      
k  r  a  s  u*   

a b c d e f   
Polarny g1aw g1bw g1cw g1dw g1ew g1fw

G 
 ó

  r
  s

  k
  i

K 
 l  

a  
s a

    
  k

  r
  a

  s
  u

Tundrowy g2aw g2bw g2cw g2dw g2ew g2fw
Tajgowy g3aw g3bw g3cw g3dw g3ew g3fw
Lasów mieszanych g4aw g4bw g4cw g4dw g4ew g4fw
Lasostepowy g5aw g5bw g5cw g5dw g5ew g5fw
Stepowy g6aw g6bw g6cw g6dw g6ew g6fw
Półp�stynny g7aw g7bw g7cw g7dw g7ew g7fw
Pustynny g8aw g8bw g8cw g8dw g8ew g8fw
Sawannowy g9aw g9bw g9cw g9dw g9ew g9fw
Lasów tropikalnych g10aw g10bw g10cw g10dw g10ew g10fw
Polarny r1aw r1bw r1cw r1dw r1ew r1fw

R 
 ó

  w
  n

  i 
 n

  n
  y

Tundrowy r2aw r2bw r2cw r2dw r2ew r2fw
Tajgowy r3aw r3bw r3cw r3dw r3ew r3fw
Lasów mieszanych r4aw r4bw r4cw r4dw r4ew r4fw
Lasostepowy r5aw r5bw r5cw r5dw r5ew r5fw
Stepowy r6aw r6bw r6cw r6dw r6ew r6fw
Półp�stynny r7aw r7bw r7cw r7dw r7ew r7fw
Pustynny r8aw r8bw r8cw r8dw r8ew r8fw
Sawannowy r9aw r9bw r9cw r9dw r9ew r9fw
Lasów tropikalnych r10aw r10bw r10cw r10dw r10ew r10fw

Węgl�anowy   
L  i  t  o  l  o  g  i  c  z  n  y      t  y  p       k  r  a  s  u   

* a – kras nagi, b- darniowy,  c – pokryty, d – opancerzony, e- głębinowy, d – pogrzebany
* a – bare karst, b – turf karst, c – covered karst d – ar�oured karst, e – deep karst, d – buried karst

Kl�asy��kacja „str�kt�ral�no-mor�ol�ogiczna”

O�ówione wy�e�� klasyfikac��e kra��obrazów krasowych �a��ą pewne zalety, ale te� i wady. Obie klasyfikac��e 
nawiązu��ą do od�iennych warunków rozwo��u krasu („�ono-warunkowa” Gwozdieckiego - zale�ność od 
stopnia pokrycia osada�i niekrasowy�i, i „poli-warunkowa” Woropa��-�ndre��czuka – zale�ność od kilku 
ró�nych czynników), nie uwzględnia��ą bezpośrednio fiz��ono�icznych, środowiskowych cech kra��obrazu czy 
te� bezpośrednio (co by się dało wykazać ilościowo) wpływu krasu na kra��obraz lub stopień przekształcenia 
danego kra��obrazu  w efekcie rozwo��u krasu. Nie da��ą te� �o�liwości porównania (te� ilościowego) kra��obrazów 
względe� ich „stopnia krasowości”. Poza ty� nie są pozbawione całego szeregu  generalizac��i cech ��, w 
nawiązaniu do konkretnych typów krasu. Na przykład, w nagi� górski� krasie wapienny� często występu��ą 
frag�enty krasu darniowego, „zielonego” – w obni�eniach i depres��ach, wypełnionych osada�i rezydualny�i, 
a w dolinach rzek, w równinny� krasie siarczanowy� pokryty� często odsłania��ą się poletka krasu nagiego 
czy darniowego. Więc „czyste” typy krasu występu��ą rzadko, częście�� ��est to generalnie typ o ró�ny� stopniu 
„zaburzeń” te�� czystości, a� do �ozaik typologicznych (w skali kra��obrazu).
�rugą powa�ną wadą obu klasyfikac��i ��est to, �e niezale�nie od stopnia krasowości kra��obrazu, udziału procesów 
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�abela 1b. �lasyfikac��a głównych od�ian typologicznych kra��obrazów krasowych (opracowanie własne) 
�able 1b. Classification of the �ain types of karstic landscapes  (author’s study)

Krajobrazowe
typy krasu 

M  o  r  �  o  g  e  n  e  t  y  c  z  n  e      t  y  p  y      
k  r  a  s  u*   

a b c d e f   
Polarny g1ac g1bc g1cc g1dc g1ec g1fc

G 
 ó

  r
  s

  k
  i

K 
 l  

a  
s a

    
  k

  r
  a

  s
  u

Tundrowy g2ac g2bc g2cc g2dc g2ec g2fc
Tajgowy g3ac g3bc g3cc g3dc g3ec g3fc
Lasów mieszanych g4ac g4bc g4cc g4dc g4ec g4fc
Lasostepowy g5ac g5bc g5cc g5dc g5ec g5fc
Stepowy g6ac g6bc g6cc g6dc g6ec g6fc
Półp�stynny g7ac g7bc g7cc g7dc g7ec g7fc
Pustynny g8ac g8bc g8cc g8dc g8ec g8fc
Sawannowy g9ac g9bc g9cc g9dc g9ec g9fc
Lasów tropikalnych g10ac g10bc g10cc g10dc g10ec g10fc
Polarny r1ac r1bc r1cc r1dc r1ec r1fc

R 
 ó

  w
  n

  i 
 n

  n
  y

Tundrowy r2ac r2bc r2cc r2dc r2ec r2fc
Tajgowy r3ac r3bc r3cc r3dc r3ec r3fc
Lasów mieszanych r4ac r4bc r4cc r4dc r4ec r4fc
Lasostepowy r5ac r5bc r5cc r5dc r5ec r5fc
Stepowy r6ac r6bc r6cc r6dc r6ec r6fc
Półp�stynny r7ac r7bc r7cc r7dc r7ec r7fc
Pustynny r8ac r8bc r8cc r8dc r8ec r8fc
Sawannowy r9ac r9bc r9cc r9dc r9ec r9fc
Lasów tropikalnych r10ac r10bc r10cc r10dc r10ec r10fc

Siarczanowy   
L  i  t  o  l  o  g  i  c  z  n  y      t  y  p       k  r  a  s  u   

* a – kras nagi, b- darniowy,  c – pokryty, d – opancerzony, e- głębinowy, d – pogrzebany
* a – bare karst, b – turf karst, c – covered karst d – ar�oured karst, e – deep karst, d – buried karst

krasowych w ��ego przekształceniu, wszystkie kra��obrazy „z krase�” zalicza�y do krasowych. �y�czase�, w 
większości przypadków kras występu��e w roli czynnika tylko �odelu��ącego kra��obraz, a czase� nawet nie 
u��awnia się fiz��ono�icznie, lecz tylko funkc��onalnie (na przykład przez podwy�szoną �ineralizac��ę wód w 
rzekach). W ten sposób, po��ęcie "kra��obraz krasowy" traci swó�� genetyczny sens i sta��e się ter�ine� ogólny�, 
zaznacza��ący� tylko obecność krasu w kra��obrazie. Gwozdiecki (1978) wspo�inał, �e w su�ie to tylko kras 
nagi i darniowy pretendu��ą w swo��e�� istocie kra��obrazowe�� do �iana kra��obrazów krasowych. Jakie kryteria 
kwalifikac��i kra��obrazów krasu pokrytego czy głębokiego nale�y stosować skoro ich oddziaływanie fiz��ono�iczne 
i funkc��onalne ��est o wiele �nie��sze?
Zdanie� autora pewny� rozwiązanie� klasyfikacy��ny�, pozbawiony� wy�e�� wspo�nianych wad, �o�e być 
pode��ście opiera��ące się na osobliwościach struktury �orfologiczne�� (geoko�pleksowe��) kra��obrazów, czyli na 
prawidłowościach ��ego lateralne�� organizac��i.
Podczas prac kartograficznych (terenowych i ka�eralnych) w regionach krasowych okazało się, i� kra��obraz 
posiada ty� więce�� cech krasowości, i� wy�sze�� rangi ��ednostki geo�orfologiczne są utworzone przez owe 
kraso-pochodne ele�enty strukturalne, a co za ty� idzie - ��ednostki kra��obrazowe (geoko�pleksy – fac��e, 
uroczyska, tereny). Bada��ąc rangę geoko�pleksów krasogenicznych w strukturze kra��obrazów �o�e�y oceniać 
te kra��obrazy pod względe� ich „krasowości”, co przedstawia tabela 2.
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�abela 1c. �lasyfikac��a głównych od�ian typologicznych kra��obrazów krasowych (opracowanie własne) 
�able 1c. Classification of the �ain types of karstic landscapes  (author’s study)

Krajobrazowe
typy krasu 

M  o  r  �  o  g  e  n  e  t  y  c  z  n  e      t  y  p  y      
k  r  a  s  u*   

a b c d e f   
Polarny g1as g1bs g1cs g1ds g1es g1fs

G 
 ó

  r
  s

  k
  i

K 
 l  

a  
s a

    
  k

  r
  a

  s
  u

�undrowy g2as g2bs g2cs g2ds g2es g2fs
�a��gowy g3as g3bs g3cs g3ds g3es g3fs
Lasów �ieszanych g4as g4bs g4cs g4ds g4es g4fs
Lasostepowy g5as g5bs g5cs g5ds g5es g5fs
Stepowy g6as g6bs g6cs g6ds g6es g6fs
Półpustynny g7as g7bs g7cs g7ds g7es g7fs
Pustynny g8as g8bs g8cs g8ds g8es g8fs
Sawannowy g9as g9bs g9cs g9ds g9es g9fs
Lasów tropikalnych g10as g10bs g10cs g10ds g10es g10fs
Polarny r1as r1bs r1cs r1ds r1es r1fs

R 
 ó

  w
  n

  i 
 n

  n
  y

�undrowy r2as r2bs r2cs r2ds r2es r2fs
�a��gowy r3as r3bs r3cs r3ds r3es r3fs
Lasów �ieszanych r4as r4bs r4cs r4ds r4es r4fs
Lasostepowy r5as r5bs r5cs r5ds r5es r5fs
Stepowy r6as r6bs r6cs r6ds r6es r6fs
Półpustynny r7as r7bs r7cs r7ds r7es r7fs
Pustynny r8as r8bs r8cs r8ds r8es r8fs
Sawannowy r9as r9bs r9cs r9ds r9es r9fs
Lasów tropikalnych r10as r10bs r10cs r10ds r10es r10fs

Solny   

L  i  t  o  l  o  g  i  c  z  n  y      t  y  p       k  r  a  s  u   

* a – kras nagi, b- darniowy,  c – pokryty, d – opancerzony, e- głębinowy, d – pogrzebany
* a – bare karst, b – turf karst, c – covered karst d – ar�oured karst, e – deep karst, d – buried karst

Przykładowo kra��obraz z odrębny�i zapadliska�i (fac��a�i) ��est �nie�� krasowy� (kraso-pochodny�, kraso-
przekształcony�, itp.) ni�eli kra��obraz z większy�i le��a�i krasowy�i, suchy�i dolina�i (uroczyska�i krasowy�i) 
lub skrasowiały�i zbocza�i dolin rzecznych (terena�i krasowy�i). Swo��ą drogą, ostatni z wy�ienionych 
ustępu��e „krasowością” kra��obrazowi, którego wygląd w całości ��est zdeter�inowany krase�: serbskie�u krš, 
kry�ski�u jajł  lub francuski�u cousse. 
Je�eli w strukturze kra��obrazu (co uwidocznia się na �apie geoko�pleksów) występu��ą nieliczne geokopleksy 
krasogeniczne pozio�u fac��i lub poduroczysk (kra��obrazów ele�entarnych), to ów kra��obraz zaliczać nale�y 
tylko do kra��obrazów z ele�enta�i krasu. Za przykład podobnego �� �o�e słu�yć ��akikolwiek obszar, w 
którego obrębie napotyka�y odrębne for�y krasowe, szczególnie le��kowate lub zapadliskowe o niewielkich 
roz�iarach (ryc. 3-3).
Je�eli w strukturze �orfologiczne�� �� u��awnia��ą się geoko�pleksy krasogeniczne rangi uroczysk czy terenów, 
to taki kra��obraz ��est krajobrazem skrasowiałym. Na przykład, kra��obraz z le��ka�i, kotlina�i krasowy�i, 
suchodoła�i itd., rozdzielony�i ele�enta�i rzeźby o inne�� genezie (na przykład erozy��ne��) (ryc. 3-2).
Odpowiednio, pod po��ęcie� krajobrazu krasogenicznego (właściwy krasowy) rozu�ie�y kra��obraz, w który� 
wszystkie ele�enty struktury są genetycznie związane z krase�; ��ak na przykład kra��obrazy plato �ras w 
Słowenii, �asyw �yrktau w �z��i Środkowe��, kras regionu Piniega (Ros��a północna itd.) (ryc. 3-1). W ten sposób 
więc, po sporządzeniu �apy geoko�pleksów obszaru krasowego oraz analizie ��ego struktury �orfologiczne�� 
�o�e�y ustalić  stopień ��ego krasowości oraz typ kra��obrazu krasowego.
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W kra��obrazach krasogenicznych kras występu��e ��ako do�inu��ący proces rzeźbotwórczy, co zna��du��e swo��e 
odzwierciedlenie w ich fiz��ono�ii i �orfologii (ryc. 4-1). Wszystkie ele�enty �orfologiczne kra��obrazów 
krasogenicznych, bezpośrednio związane z krase� (le��e zapadliskowe, pola �łobków krasowych itd.) 
lub pochodne od procesów krasowych (zbocza du�ych depres��i krasowych kształtu��ące się przez spływ 
powierzchniowy - do ponorów w dnie depres��i i in.) stanowią pewną „ciągłość” obszarową. Są to na��częście�� 
kra��obrazy skrasowiałych plato wapiennych (wy�yn i niskich gór) tak licznych w basenie �orza Śródzie�nego 
i Czarnego, których powierzchnia przypo�ina falistą powierzchnię „ska�ieniałego” oceanu. �ra��obrazy 
krasogeniczne w nawiązaniu do klasyfikac��i ogólne�� kra��obrazów – to kra��obrazy rangi typologicznej poniewa� 
stoi za ni�i odrębny wiodący czynnik kra��obrazotwórczy – litologia skał (kra��obrazy litogeniczne). �ra��obrazy 
takie zaznacza�y na drobne�� skali �apach kra��obrazowych ��ako kra��obrazy krasowe.
W kształtowaniu krajobrazów skrasowiałych wiodącą rolę odgrywa��ą inne procesy rzeźbo- i kra��obrazotwórcze:  
fluwialne, eoliczne, glac��alne itp., na które „nakłada się” kras i, z który�i współdziała. W kra��obrazach 
skrasowiałych ele�enty (geoko�pleksy) krasowe nie tworzą ciągłości lecz nakłada��ą się na ele�enty rzeźby o 
inne�� (wiodące��) genezie (struktury „wrzodowe”). Geoko�pleksy krasowe ró�ne�� rangi, na��częście�� – uroczyska 
ró�ne�� wielkości – sąsiadu��ą  tu zwykłe z geoko�leksa�i niekrasowy�i. �latego wśród kra��obrazów skrasowiałych 
wyró�niać �o�e�y zgodnie z prawe� wiodącego czynnika  kra��obrazy krasowo-fluwialne (ryc. 4-2), krasowo-
arydne (rys.5-3), krasowo-glacjalne (ryc. 4-4). itd. Skrasowiałe kra��obrazy w klasyfikac��i ogólne�� kra��obrazów 
tworzą podtypy krajobrazów (na przykład strefowych). W sensie klasyfikacy��ny� kra��obrazy takie określa�y 
jako: krajobraz tajgowy, skrasowiały, krasowo-fluwialny czy krajobraz pustynny, skrasowiały, krasowo-eoliczny 
itd. Przy czy� określenie skrasowiały �o�e�y opuszczać poniewa� na to wskazu��ę późnie��sze określenia 
konkretyzu��ące.
W kra��obrazach z elementami krasu kras �a znaczenie podporządkowane, czasa�i – �arginalne nie 
wpływa��ące istotnie na kształtowanie kra��obrazu, ��ego fiz��ono�ię (�orfologię) czy funkc��onowanie. W ty� więc 
przypadku, w klasyfikac��ach kra��obrazów ogólnych (czy na �apach kra��obrazowych) wystarczy tylko zaznaczyć  
obecność krasu (geoko�pleksów krasowych).

�abela 2. �lasyfikac��a kra��obrazów krasowych na podstawie kryteriu� �orfostrukturalnego (opracowanie własne).
�able 2 Classification of karstic landscape by �orphostructural criterion (author’s study).

Ranga 
geoko�pleksu

Jednostki struktury 
�orfologiczne�� kra��obrazu

Jednostki struktury 
�orfologiczne�� kra��obrazu �ra��obrazy krasowe – 

��ednostki klasyfikacy��ne
wg N.�. Sołncewa (i in.) wg N.�. Gwozdieckiego

3 krajobraz krajobraz krasogeniczny 
(typowy krasowy)

2

teren
sub-teren*
zło�one uroczysko
uroczysko

�ikrokra��obraz skrasowiały

1

proste uroczysko
poduroczysko
fac��a

kra��obraz ele�entarny z ele�enta�i krasu

 
* Jednostka struktury �orfologiczne�� kra��obrazów krasowych wyró�niana przez L. Woropa�� i W. �ndre��czuka (1985)
* �orfologic structure unit deli�ited by L. Woropa�� i W. �ndre��czuka (1985)
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Ryc. 3. �ypy kra��obrazów krasowych wyró�niane na podstawie udziału w  strukturze �orfologiczne�� kra��obrazu 
geoko�pleksów kraso-pochodnych.

  1 – krasogeniczne (właśnie krasowe): 1 – le��e krasowe, 2 – kanion krasowy z �oste� krasowy�, 3 – zlewnie 
poszczególnych for� krasowych; 2 – skrasowiałe: 1 – ��ezioro krasowe, 2 – źródło krasowe, 3 – potok (zanika��ący i 
źródliskowy), 4 – kotlina krasowa, 5 – obszar dolinno-rzeczny;3 – z ele�enta�i krasu: 1 – le��e krasowe, 2 - górne 
części dopływów z okresowy� spływe�, 3 – obszar dolinno-rzeczny (opracowanie własne)

Fig. 3. �ypes of karstic landscapes identified by share of geoco�plexes of karst origin in landscape �orphological structure. 
1 – karsthogenic 1 – swallowholes, 2 – karst canion with karst bridge, 3 – watersheds of individual karst for�s; 2 
– karstic: 1 – karst lake, 2 – karst spring, 3 – creek (losing and borning), 4 – doline 5 – river valley; 3 – with karstic 
ele�ents:1 – swallowhole, 2 – upper tributaries with seasonal draining 3 – river valley (author’s study)
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Ryc. 4. Niektóre typy i podtypy kra��obrazów krasowych nawiązu��ące do zaproponowane�� klasyfikac��i: 1 – kra��obraz 
krasogeniczny z pol��e� brze�ny� oraz wzgórza�i i pagóra�i ostańcowy�i (�ogota�i) (�olina Viniales, Pinar 
del Rio, �uba), 2 – kra��obraz skrasowiały, krasowo-erozy��ny, ze skrasowiały�i zbocza�i oraz le��ka�i krasowy�i 
na terasie zalewowe�� (Rzeka Syłwa, Przyurale, Ros��a), 3 – kra��obraz skrasowiały, krasowo-eoliczny z pagórka�i-
ostańca�i oraz �łobka�i korozy��no-korazy��ny�i (Biała Pustynia, Egipt), 4 - kra��obraz skrasowiały, krasowo-glac��alny 
z liczny�i le��ka�i krasowy�i w dnie doliny polodowcowe�� (�rog Ortobalagan, �asyw �rabika, �aukaz Zachodni) 
(zd��ęcia autora)

Fig. 4. Selected types and subtypes of karstic landscape, according to proposed classification: 1 – karsthogenic landscape 
with a karst window, cones and towers (Valley of Viniales, Pinar del Rio, Cuba), 2 – carstic – erosive landscape of 
river valley with swallowholes (Sylva river, Pryuralla, Russia), 3 – carstic – eolical landscape with towers and karren 
(White �esert, Egypt) 4 – karstic – glacial landscape with nu�erous swallowholes in a botto� of glacial valley (�rog 
Ortobalan, �rabika �assive, Western Caucasus) (author’s photos)

Zakończenie

Zaproponowana klasyfikac��a, a właściwie - typologia kra��obrazów krasowych bazu��ąca na odzwierciedleniu krasu 
w strukturze �orfologiczne�� kra��obrazu pozwala na porównanie ogólnie po���owanych kra��obrazów krasowych 
według stopnia ich „krasowości”, ich podział oraz ustalenie relac��i z klasyfikac��a�i ogólny�i kra��obrazów. W 
ty� sensie ��est to odrębna i „sa�owystarcza��ąca” klasyfikac��a ��. �y� nie �nie��, �o�na ��ą stosować raze� 
z klasyfikac��ą �. Gwozdzieckiego, poniewa� po�iędzy ty�i klasyfikac��a�i istnie��e treściowa zgodność. Na 
przykład, w klasyfikac��i Gwozdieckiego kra��obrazy krasowe krasu nagiego czy darniowego to kra��obrazy 
krasogeniczne (właśnie krasowe) w zaproponowane�� klasyfikac��i. Odpowiednio kra��obrazo� krasowy� krasu 
pokrytego odpowiadały by ró�ne typy kra��obrazów skrasowiałych itd. Zaproponowana klasyfikac��a pozwala na 
konkretyzac��ę typologiczną kra��obrazów krasowych oraz na ich  typologiczne powiązanie („scalenie”) z inny�i 
typa�i kra��obrazów.
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