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UWAGI O POLIGENEZIE RZEŹBY GÓR (NA PRZYKŁADZIE KARPAT) 

The remarks on the polygenesis of mountains relief (exemplified by the Carpathians) 

Zarys treści. Rzeźba Karpat ma cechy rzeźby poligenicznej i polichronicznej. O poligenezie mówimy w dwojakim sensie. 

Młode formy modelowane są obecnie przy współdziałaniu różnych procesów (najczęściej erozji wody płynącej, sufozji  

i ruchów masowych). Zasadnicze formy obecnej rzeźby zostały przeważnie ukształtowane w odległej przeszłości w zmienia-

jących się warunkach klimatycznych i tektonicznych. Oddziedziczona rzeźba dotąd zachowana była także w zależności od 

odporności skał podłoża stale adaptowana do nowych warunków. Szczególnie wyraźny zapis tej adaptacji dotyczy w anali-

zowanym regionie ostatniego cyklu glacjalno-interglacjalnego czwartorzędu. 

Słowa kluczowe: poligeneza rzeźby, rzeźba polichroniczna, Karpaty 

 

Abstract. The relief of the Carpathians has the features of a polygenic and polychronic landscape. On polygenesis, we may 

talk in a double context. The young forms are developing at the present time by cooperation of various processes (mainly 

erosion of flowing water, piping and gravitational movements). The fundamental forms of the existing mountain relief were 

created usually in the distant past under varying tectonic and climatic conditions. The inherited relief has been preserved 

depending on the resistance of bedrock being permanently adapted to changing conditions. Particularly distinct markers of 

that adaptation in the Carpathians were left by the last glacial-interglacial cycle.  

Keywords: polygenic relief, polychronic relief, Carpathians 

 

Wprowadzenie 

Cechą istniejącej rzeźby gór jest poligeneza. 

Korzenie rzeźby tkwią przeważnie w bardzo 

odległej przeszłości. Równocześnie postępujące 

stale zmiany są efektem współdziałania różnych 

procesów, przeważnie uwarunkowanych klima-

tycznymi zmianami, rzadziej ruchami tektonicz-

nymi, a ostatnio także ingerencją człowieka 

(Starkel 2014). 

Większość obecnie rozwijających się form 

stokowych i dolinnych jest efektem zróżnicowa-

nych przestrzennie różnych procesów denuda-

cyjnych, które ulegają przemianom w czasie. 

O poligenezie rzeźby możemy zatem mówić 

w dwojakim sensie. Formy dziś powstające mo-

delowane są albo przez długotrwający proces 

sekularny, albo przez szereg procesów ekstre-

malnych, których rola w trakcie dojrzewania 

tych form lub adaptacji do nowych warunków 

może ulegać zmianie (Starkel 1986). Mówimy  

o poligenezie współcześnie powstających form. 

Równocześnie areną działających dziś pro-

cesów jest rzeźba, odziedziczona z okresów o in-

nym klimacie i różnych procesach tektonicz-

nych, której przetrwanie zależało przede wszyst-

kim od odporności skał podłoża. Mówimy  

o rzeźbie metachronicznej, która była stale dopa-

sowywana do zmieniających się warunków kli-

matycznych i baz erozyjnych. 

Poligeneza współczesna 

Rzeźbę dzisiejszej strefy umiarkowanej Eu-

ropy zajętej poza wysokimi pasmami przez pię-

tra leśne charakteryzują w przewadze stoki wy-

pukło-wklęsłe, niekiedy podcięte przez erozję 

boczną, odziedziczone po morfogenezie pery-

glacjalnej (Starkel 1960, 2005). Procesami seku-

larnymi, które dziś ją modelują są ługowanie  

i spłukiwanie. Istotne zmiany następują po prze-

kroczeniu wartości progowych trzech składo-

wych obiegu wody (spływu powierzchniowego, 

infiltracji i spływu śródpokrywowego), odzwier-

ciedlających się w spłukiwaniu (wraz z erozją 
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linijną), sufozji (często ze związanym z nią łu-

gowaniem) i procesach osuwiskowych. 

Staje się to częściej możliwe po zniszczeniu 

zwartej szaty roślinnej. Dominujące w natural-

nych ekosystemach procesy sekularne o małym 

natężeniu nie stwarzają warunków do rozwoju 

nowych form poligenicznych, wpływając jedy-

nie na przekształcenie pokryw glebowych. 

Spłukiwanie na wylesionych uprawianych 

stokach prowadzi do powstawania żłobin a przy 

natężeniach opadów 1–4 mm/min debrzy i wą-

wozów (Gil 1998; Starkel 1997). Przewaga 

spływu śródpokrywowego w czasie opadów 

rozlewnych prowadzi do powstawania kanałów, 

ślepych dolinek sufozyjnych i w końcu otwar-

tych wąwozów (Czeppe 1960; Starkel 1960). 

Szczególnie aktywnie rozwijają się odcinki źró-

dłowe (Wrońska-Wałach 2009). Rosnąca po-

jemność wodna zwietrzelin prowadzi w czasie 

długotrwałych opadów do uplastycznienia  

i upłynnienia gruntów i ruchów masowych (Gil, 

Starkel 1979).  

Te trzy grupy procesów współdziałając ze 

sobą, prowadzą do powstawania na stokach roz-

cięć typu wąwozów lub wciosów, które w miarę 

dojrzewania przekształcają się w dolinki płasko-

denne a nawet nieckowate (rys. 1) (Starkel 1960, 

2011). 

 

 

 

Rys. 1. Współdziałanie trzech procesów w ewolucji małych dolin erozji linijnej (E), sufozji (P)  

i ruchów masowych (G) 

strzałki pokazują kierunek w przekształcaniu przekroju poprzecznego (Starkel 2011) 

Coexistence of three processes in the evolution of gullies: erosion (E), piping (P) and mass movements (G) 

arrows show directions in the evolution of the transversal profile (Starkel 2011) 

 

W czasie intensywnych opadów dochodzi 

do zaburzenia równowagi mas na większych 

powierzchniach i powstawania lub odnawiania 

dużych skalnych osuwisk, których dalszy rozwój 

zależy m.in. od możliwości odprowadzania ru-

mowisk przez sieć rzeczną. Klasycznym przy-

kładem może być szczegółowo zbadane osuwi-

sko Zapadle w dolinie Bielanki (Gil, Kotarba 

1977) i osuwisko na zboczu w dolinie Ropy 

(Dauksza, Kotarba 1973). Duże formy osuwi-

skowe są często drenowane przez stale odwad-

niane i pogłębiane rozcięcia, w których nisze 

lejów źródłowych ulegają cofaniu (Starkel 1960; 

Ziętara 1968).  

W kształtowaniu nowych form istotną rolę 

odegrały zdarzenia ekstremalne, których charak-

ter i funkcja zmienia się wraz z wysokością.  

W Tatrach w piętrze krioniwalnym ponad grani-

cą lasu istotną rolę odgrywają procesy mrozowe, 

które modelują zarówno odziedziczone po zlo-

dowaceniu ściany skalne, jak i przekształcane 

stożki usypiskowe i łagodne podnóża (Kotarba 

1984; Rączkowska 2007). Są to krioniwalne 

procesy grawitacyjne wzbogacane przez letnie 
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opady ulewne, które uruchamiają spływy gru-

zowe także niżej w piętrach leśnych (Kotarba 

1994). Analiza termiki i opadów w cyklu rocz-

nym w strefie górnej granicy lasu przeprowa-

dzona przez Kłapę (1980) wykazała, że szcze-

gólne znaczenie odgrywa koegzystencja letniej 

pory pluwialnej i dwóch krótkich przejściowych 

pór niweopluwialnej i pluwioniwalnej z częsty-

mi przejściami temperatury przez 0°, które łącz-

nie decydują o rozwoju w tym piętrze stożków 

piargowych (Kotarba 1997). 

Poligeneza rzeźby odziedziczonej 

Rzeźba denudacyjna gór i wyżyn Europy 

środkowej ma starsze założenia, sięgające oro-

genezy alpejskiej (Karpaty) a nawet okresów 

wcześniejszych (Sudety i Góry Świętokrzyskie), 

może też dotyczyć podniesionych obszarów 

platformowych. Poszczególne etapy podnosze-

nia, rozcinania i zrównywania znajdują swe od-

bicie w piętrowości form rzeźby, które na pod-

stawie nielicznie zachowanych fragmentów po-

kryw zwietrzelinowych lub na przedpolu osado-

wych datowane są na różne okresy geologiczne. 

Wyżej położone elementy rzeźby (starsze) zbu-

dowane są na ogół z bardziej odpornych skał,  

a ich spłaszczenia przyjmowane były za resztki 

kilku schodowych powierzchni zrównań lub 

pedymentów (Klimaszewski 1965; Starkel 1965, 

2014). Mają one jednak charakter strukturalny, 

związany z niedawno rozpoznaną tektoniczną 

transformacją w etapie regresji nasuwczej zwią-

zanej z kolapsem grawitacyjnym (Jankowski, 

Margielewski 2014). 

Najmłodszy i najniższy z poziomów w Kar-

patach fliszowych tzw. przydolinny datowany 

jest na dolny czwartorzęd (por. Zuchiewicz 

2010). Poziomy spłaszczeń nie odzwierciedlają 

idealnie pierwotnej rzeźby strukturalnej, która 

została zdegradowana. Świadczą o tym leżące 

niżej pokrywy stokowe, jak i powstałe w obrębie 

grzbietów czwartorzędowe terasy krioplanacyjne 

(Ziętara 2002). 

Badania stokowych pokryw peryglacjalnych 

z ostatniego glacjału (Dziewański, Starkel 1967; 

Klimaszewski 1971) jak też zachowanych krio-

pedymentów (Czudek, Demek 1973; Czudek 

2001) wskazują na istotną rolę rozwoju i degra-

dacji zmarzliny w przekształceniu rzeźby fli-

szowych Karpat. Śladem skali obniżenia w os-

tatnim glacjale grzbietów wododzielnych, zbu-

dowanych z mniej odpornych ogniw fliszu, są 

miąższe do 15–20 m pokrywy soliflukcyjne  

i deluwialne złożone u podnóży stoków (Dzie-

wański, Starkel 1967), będące produktem proce-

sów sekularnych, a w niewielkim stopniu także 

ekstremalnych. Szczegółowe badania nad straty-

grafią osadów rzecznych i stokowych z ostatnie-

go glacjału (Starkel i in. 2007; Gębica i in. 2015) 

pokazują, że mieliśmy w ciągu tych 100 tys. lat 

szereg wahań klimatycznych różnej długości. 

Szczególne przekształcenia miały miejsce  

w czasie kilku gwałtownych ociepleń, połączo-

nych z zanikaniem zmarzliny w okresie interple-

niglacjalnym 50–30 ka BP i okresie późnogla-

cjalnym 15–11 ka BP (Korup i in. 2010; Gębica 

i in. 2015). Wtedy wiele stoków uległo przeob-

rażeniom, niekiedy czytelnym do dziś. Następo-

wała wówczas przebudowa obiegu wody na 

stokach związana z zanikiem zmarzliny. Więk-

szość stoków dzisiejszego piętra leśnego zacho-

wało nadal cechy rzeźby tego ostatniego okresu 

peryglacjalnego. Jedynie w korzystnych warun-

kach geologicznych doszło do przekraczania na 

stokach wartości progowych przez holoceńskie 

procesy erozyjne, sufozyjne a zwłaszcza przez 

ruchy osuwiskowe (Margielewski 2006; Starkel  

i in. 2013). 

Niestety w minimalnym stopniu zwraca się 

uwagę na przyczyny braku czwartorzędowych 

pokryw zwietrzelinowych i koluwialnych  

z okresów starszych od ostatniego glacjału  

i holocenu. Tymczasem te wielokrotne okresy 

ociepleń i ochłodzeń czwartorzędowych musiały 

znaleźć odbicie w glebach interglacjalnych czy 

w koluwiach okresów chłodnych. Wysoko wy-

niesione grzbiety były zlodowacone, rozległe 

było natomiast piętro krioniwalne w okresach 

ochłodzeń. 

Rzeźba wyniesionych masywów musiała 

być zatem przekształcana i obniżana wielokrot-

nie. Denudacji sprzyjało pogłębianie dolin  

w wyniku ruchów podnoszących, które w Karpa-

tach sięgały rzędu 100 m w skali czwartorzędu 

(Starkel 1965; Zuchiewicz 2010). 

Poligeniczny i polichroniczny charakter ma-

ją też stopnie erozyjno-akumulacyjnych teras  

w dolinach górskich, które zostały przekształco-

ne przez denudację krawędzi i akumulację po-

kryw stokowych w wypukło-wklęsłe stoki (Star-

kel 2014). Pogłębianiu dużych dolin towarzyszy-

ło rozcinanie lejów źródłowych i ożywienie pro-

cesów osuwiskowych. 

Niemal zupełny brak śladów starszych od 

ostatniego glacjału pokryw glebowych i stoko-

wych, poza formami glacjalnymi w wyższych 

górach i aluwiami na przedpolu, świadczy  

o efektywności procesów ostatniego cyklu, który 
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zatarł w górach średnich ślady starszych faz 

peryglacjalnych. Jest to równocześnie dowodem 

plejstoceńskiej poligeniczności i polichroniczno-

ści rzeźby stoków i dolin, szczególnie na mniej 

odpornych ogniwach karpackiego fliszu (Starkel 

2014). Pośrednim przykładem zależności stopnia 

przekształceń od odporności podłoża może być 

zachowanie fragmentu staroplejstoceńskiej tera-

sy, o wysokości do 100 m ze żwirami, położonej 

na odpornej ławicy piaskowcowej a w sąsiedz-

twie wykształcenie się na małoodpornych łup-

kach pagórkowatej rzeźby denudacyjnej, wzno-

szącej się jedynie do 50 m nad poziom współ-

czesnych koryt rzek (Starkel 1965).  

Poligeneza i polichroniczność 

istniejącej rzeźby gór 

Rzeźba gór i wyżyn południowej Polski ma 

stare założenia, jest zarówno poligeniczna jak  

i polichroniczna. Piętrowość wysokościowa 

karpackich grzbietów skorelowana z ewolucją 

sterasowanych zboczy dolin i osadami korelat-

nymi na przedpolu gór wskazuje na wiek zało-

żeń, obecność ruchów podnoszących i zmian 

klimatu (Klimaszewski 1965; Starkel 1969; Mi-

nar i in. 2005; Zuchiewicz 2011). Badania Jan-

kowskiego i Margielewskiego (2014) wykazały 

związek kilku wyższych poziomów ze strukturą 

podłoża a zwłaszcza odpornością (a nie fazami 

młodszych ruchów podnoszących), która od-

zwierciedla zróżnicowany przestrzennie etap 

regresji nasuwczej związanej z kolapsem grawi-

tacyjnym. 

Denudacja realizowana w czwartorzędo-

wych rytmach zmian klimatu z udziałem wielo-

krotnych ekspansji i recesji zmarzliny zadecy-

dowała o współczesnym wyglądzie poligenicz-

nej i polichronicznej rzeźby gór i wyżyn. 

Określenie wieku korzeni istniejącej rzeźby 

jest trudne, gdyż odziedziczona rzeźba ulegała 

ciągłej adaptacji. O ile pogłębianie czwartorzę-

dowe dolin zapisane jest w piętrowości teras 

erozyjno-akumulacyjnych, to w rzeźbie denuda-

cyjnej form międzydolinnych najwyraźniej zapi-

sany jest ostatni cykl glacjalno-interglacjalny. 

Obserwacje procesów współczesnych pokazują, 

że większość form stanowi efekt współdziałania 

różnych procesów, a pośród nich motorem  

w okresach zimnych były sekularne procesy 

związane ze zmarzliną a w okresach ociepleń są 

zdarzenia ekstremalne o dużym natężeniu.  

W zdarzenia te obfitują na ogół epizody szyb-

kich zmian klimatycznych (por. Starkel i in. 

2013, 2017).  

Z kolei duża odporność podłoża może decy-

dować o tym, że obok form poligenicznych ad-

aptowanych do późniejszych zmian mogły za-

chować się formy stare w niezmienionym 

kształcie, spotykane najczęściej w starych ma-

sywach krystalicznych. 
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Summary 

Mountain landscapes are the outcome of 

combined actions of various powers and pro-

cesses which change their leading role during 

various stages of evolution. The relief of the 

Carpathians has features of a polygenic as well 

as polychronic landscape. On polygenesis we 

may talk in a double context. We observe, that 

young forms like gullies or big landslides are 

developing and expanding by cooperation of 

various processes (among them flowing water, 

piping and several types of gravitational move-

ments). Their role may change with the matura-

tion of forms (Fig.1). 

The fundamental forms of the existing 

mountain relief (ridges, valleys etc.) were creat-

ed mainly in the distant past under varying tec-

tonic as well climatic conditions. Therefore, the 

mountain relief has not only a polygenic but also 

polychronic character. The relief created during 

older epochs has been preserved depending on 

the resistance of bedrock, which also determines 

the adaptation to the permanently changing cli-

matic conditions. The most expressive markers 

of that adaptation in the flysch Carpathians were 

left by the last glacial-interglacial climatic cycle, 

during which the markers of the older phases 

have been effaced.  

 

 


