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1. WSTĘP 

Karpaty polskie stanowią zachodnią część wielkiego  łańcucha górskiego, który ciągnie się łukiem wygiętym ku 
północy  i  wschodowi,  przez  terytoria  Czech,  Słowacji,  Polski,  Ukrainy,  Węgier  i  Rumunii.  Długość  łuku 
karpackiego  od  przełomu  Dunaju  pod  Bratysławą,  na  granicy  austriacko‐słowackiej,  do  przełomu  Żelaznej 
Bramy, na granicy rumuńsko‐serbskiej, wynosi około 1300 km, a granice geologiczne sięgają nawet nieco dalej. 
Łańcuch karpacki powstał w wyniku alpejskich ruchów górotwórczych w okresie kredowym i trzeciorzędowym, 
w tym samym czasie co Alpy, Apeniny, Bałkany, Kaukaz, Himalaje i Atlas.  

Karpaty są górami niewysokimi, 2500 m n.p.m. przekraczają tylko w Tatrach (najwyższy szczyt Karpat – Gerlach 
2655 m n.p.m.) oraz w Górach Fogaraskich (Moldoveanu 2543 m n.p.m.) i Retezat (2509 m n.p.m.). Największe 
obniżenie w łuku stanowi Przełęcz Dukielska w Beskidzie Niskim – 500 m n.p.m. W ogólnym przebiegu łańcucha 
górskiego zarysowują się dwie główne zmiany kierunków: 

1. na  linii dolin Sanu  i Osławy po stronie zewnętrznej oraz Laborca  i Bodrogu po stronie wewnętrznej, 
gdzie zaznacza się skręt w kierunku południowo‐wschodnim; 

2. mniej więcej na linii doliny Prahowy, gdzie łuk górski zakręca z powrotem na zachód. 

Z  tymi  zmianami  kierunku wiążą  się  również  zmiany  budowy  geologicznej  i ogólnego  charakteru  gór,  które 
pozwalają na wyodrębnienie Karpat Zachodnich, Karpat Wschodnich  i Karpat Południowych. Jednakże te dwa 
ostatnie człony w literaturze naukowej często traktuje się jako jedną całość – Karpaty Południowo‐Wschodnie, 
przeciwstawiając im Karpaty Północno‐Zachodnie, które w Polsce, Czechach i na Słowacji tradycyjnie nazywamy 
Karpatami Zachodnimi. 

Wnętrze łuku karpackiego zajmuje Basen Panoński (Nizina Węgierska), będący zapadliskiem tektonicznym. 
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2. PODZIAŁ KARPAT 
 

a) KARPATY ZACHODNIE (Gerlach 2655 m n.p.m.) 
 

ZEWNĘTRZNE KARPATY ZACHODNIE – fliszowe (Babia Góra 1725 m n.p.m.) 
 
Zaliczono do nich: 

 Karpaty Austriacko‐Morawskie 

 Karpaty Środkowomorawskie 

 Bielawy 

 Beskidy Zachodnie – B. Śląski, B. Żywiecki, Kotl. Żywiecka, B. Mały, B. Makowski, Gorce, B. Wyspowy, 
B. Sądecki, Kotl. Sądecka, B. Morawsko‐Śląskie, Góry Kisuckie, Magura Orawska, Góry Lubowelskie, 
Góry Czerchowskie 

 Beskidy Środkowe – Beskid Niski, Pogórze Ondawskie 

 Pogórze Zachodniobeskidzkie – Pogórze Morawsko‐Śląskie, Pogórza Śląskie, Wielickie i Wiśnickie 

 Pogórze Środkowobeskidzkie – Pogórza Rożnowskie, Ciężkowickie, Strzyżowskie, Dynowskie, 
Przemyskie, Obniżenie Gorlickie, Pogórze Jasielskie i Bukowskie. 

 
CENTRALNE KARPATY ZACHODNIE 
węglanowe, krystaliczne, metamorficzne (Gerlach 2655 m n.p.m.) 
 
Zaliczono do nich: 

 Góry Strażowskie 

 Małą Fatrę 
 Obniżenie Orawsko‐Podhalańskie (Wysoka 1052 m n.p.m.) – Kotlina Orawsko‐Nowotarska, Pieniny 

(Trzy Korony 982 m n.p.m.), Małe Pieniny (Wysoka 1052 m n.p.m.), Pogórze Spisko‐Gubałowskie, Rów 
Podtatrzański, Pogórze Skoruszyńskie 
Obniżenie Orawsko‐Podhalańskie leży na granicy Zewnętrznych i Centralnych Karpat Zachodnich i przecięte jest 
wzdłuż pasem skałek pienińskich, które wiążą się pochodzeniem z Centralnymi Karpatami Zachodnimi, ale później 
zostały niejako włączone w ruchy górotwórcze pasa fliszowego. Pas skałek pienińskich (tzw. Pieniński Pas 
Skałkowy) ciągnie się na długości ok. 600 km i szerokości zaledwie kilkukilometrowej od okolic Wiednia do 
Rumunii. Kulminację osiąga w Małych Pieninach – Wysoka (Wysokie Skałki) 1052 m n.p.m.  

 Łańcuch Tatrzański – Tatry Zachodnie (Bystra 2248 m n.p.m.),  
Tatry Wysokie (Gerlach 2655 m n.p.m., w Polsce Rysy 2499 m n.p.m.),  
Tatry Bielskie (Hawrań 2152 m n.p.m.), Góry Choczańskie 

 Wielką Fatrę 

 Niżne Tatry. 
 

WEWNĘTRZNE KARPATY ZACHODNIE 
bardzo duże zróżnicowanie budowy geologicznej 
– węglanowe, krystaliczne, wulkaniczne, fliszowe 
(Stolica 1476 m n.p.m.) 
 
Zaliczono do nich: 
‐ Rudawy Słowackie – krystaliczne 
‐ Góry Szczawnickie – wulkaniczne 
‐ Góry Straceńskie (Slowensky Raj) – wapienne. 
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b) KARPATY WSCHODNIE (Pietrosul 2305 m n.p.m.) 
 

ZEWNĘTRZNE KARPATY WSCHODNIE 
przedłużenie fliszowych Zewnętrznych Karpat Zachodnich (Hoverla 2061m) 
 
Dzielą się na: 

 Beskidy  Wschodnie  Zewnętrzne  (Beskidy  Lesiste)  –  Góry  Sanocko‐Turczańskie,  Beskidy  Brzeżne, 
Bieszczady Zachodnie i Wschodnie, Gorgany, Góry Pokucko‐Bukowińskie 

 Beskidy Wschodnie Wewnętrzne  (Beskidy Połonińskie) – Połonina Równa, Borżawa, Połonina Krasna, 
Świdowiec, Czarnohora, Połoniny Hryniawskie 

 Karpaty Mołdawsko‐Muteńskie 

 Subkarpaty Wschodnie. 
 

WEWNĘTRZNE KARPATY WSCHODNIE 
nie są przedłużeniem Centralnych i Wewnętrznych Karpat Zachodnich  
(Pietrosul 2305 m n.p.m.) 
 
Zaliczono do nich m. in. : 

 Karpaty Marmaroskie 

 Góry Rodniańskie 

 Góry Bystrzyckie 

 Wyhorlat 
 
 
c) KARPATY POŁUDNIOWE (Moldoveanu 2549 m n.p.m.) 
 
Najbardziej zwarta i wyniosła część łuku karpackiego, zbudowana głównie ze skał krystalicznych 
i metamorficznych, w części zachodniej przykrytych częściowo seriami wapiennymi. 
 
Zaliczono do nich m.in.: 

 Góry Fogaraskie 

 Paring 

 Retezat 
 
 
d) GÓRY ZACHODNIORUMUŃSKIE – APUSENI (Curcubata 1847 m n.p.m.) 
 
Stanowią najbardziej wewnętrzną część Karpat Południowo‐Wschodnich. 
 
Wśród nich wydzielono: 

 Masyw Biharu 

 Góry Kereszu 

 grupa gór Ses‐Meses. 
 
 
e) WYŻYNA TRANSYLWAŃSKA 
 
Kotlinowata  Wyżyna  Transylwańska  (po  polsku  Wyżyna  Siedmiogrodzka),  leży  w samym  środku  Karpat 
Południowo – Wschodnich, otoczona ze wszystkich stron łańcuchami Karpat Wschodnich, Karpat Południowych 
i Gór Zachodniorumuńskich. 
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3. PASMA POLSKICH BESKIDÓW 
GRANICE, NAJWYŻSZE SZCZYTY I PODZIAŁ 
Nie „kuj” tego bezmyślnie na pamięć.  
Weź grzbietówkę Beskidów i mapy poszczególnych grup górskich i przeanalizuj!!! 

 
Beskid Śląski (Skrzyczne 1257 m n.p.m.) 
 
Granica Beskidu Śląskiego biegnie od znajdującego się na Słowacji miasta Trzyniec, w górę Olzy do Jabłonkowa, 
następnie wzdłuż  jej  dopływu Oszetnicy  do  Przełęczy  Jabłonkowskiej  (551).  Stąd  granica  ciągnie  się wzdłuż 
Czernianki, a potem Skaliczanki  i  tak osiąga Przełęcz Zwardońską  (686). dalej wzdłuż Roztoki  i Slanicy osiąga 
Rajczę, gdzie z połączenia Slanicy, Rycerki  i Ujsoły powstaje Soła. Granica biegnie dalej doliną Soły, następnie 
zachodnim  skrajem  Kotliny  Żywieckiej,  szeroka  Bramą  Wilkowicką  (oddzielającą  Beskid  Śląski  od  Beskidu 
Małego) oraz doliną rzeki Białej. Granicę północną stanowi wyraźny stopień denudacyjny na linii Bielsko –Biała 
– Skoczów – Goleszów – Trzyniec. 

Beskid  Śląski dzieli  się na dwa pasma – Stożka  i Czantorii oraz Pasmo Wiślańskie – Baraniej Góry. Najwyższy 
szczyt Skrzyczne należy do pasma Wiślańskiego. 
 
 
Beskid Żywiecki (Babia Góra 1725 m n.p.m.) 
 
Południowa  granica  Beskidu  Żywieckiego  na  terenie  Polski,  pokrywa  się  na  odcinku  Przełęcz  Zwardońska  – 
Babia Góra  z granicą państwową*. Dalej biegnie północną krawędzią Kotliny Orawsko – Nowotarskiej, aż do 
Przełęczy  Sieniawskiej  (711).  dalej  początkowo  wzdłuż  Raby,  a  potem  w  okolicy  Chabówki  przerzuca  się 
w dolinę Skawy, wzdłuż której ciągnie się do ujścia Stryszawki koło Suchej Beskidzkiej. Stąd granica skręca na 
zachód  i biegnie początkowo wzdłuż Stryszawki, a następnie pokonując dział wodny koło przysiółka  Jałowiec 
wzdłuż Koszarawy, aż do jej ujścia do Soły. Dalej „pod prąd” wzdłuż Soły i Slanicy, aż do Przełęczy Zwardońskiej. 

Beskid Żywiecki dzieli się na 6 podgrup: 

 ‐ Grupa Wielkiej Raczy i Rycerzowej 

 ‐ Grupa Pilska 

 ‐ Grupa Babiej Góry 

 ‐ Pasmo Jałowieckie (Przedbabiogórskie) 

 ‐ Pasmo Policy 

 ‐ Pasmo Żeleźnicy (Podhalańskie) 
 
*  Prof.  Jerzy  Kondracki  „wyciął”  z  Beskidu  Żywieckiego  pasmo  Jałowieckie  (Przedbabiogórskie)  zaliczając  je 
do Beskidu Makowskiego. Zachodnią granicę Pasma Przedbabiogórskiego tworzy rzeka Koszarawa oddzielająca 
go od Pasma Laskowskiego, oraz Lachówka oddzielająca go od Pasma Pewelskiego  (obydwa  te pasma należą 
do Beskidu  Makowskiego),  granicę  północną  tworzą  Stryszawka  i  Skawa,  południowo‐wschodnią  Skawica 
oddzielająca  go  od  Pasma Babiogórskiego.  Południowa  granica  biegnie  przez  położoną  na  polsko‐słowackiej 
granicy  Przełęcz  Jałowiecką  Północną  (998 m),  na  Słowacji  górną  częścią  doliny  potoku  Polhoranka,  znów 
graniczną  przełęcz Głuchaczki  i  już  po  polskiej  stronie  potokiem  Przybyłka  do  rzeki  Koszarawa  (patrz mapa 
B. Żywiecki). Podział ten bywa uznawany przez część „środowiska” za kontrowersyjny (egzotyczny) :) 
 
 
Beskid Mały (Czupel 933 m n.p.m.) 
 
Granica biegnąc górnym biegiem rzeki Białej, dochodzi do Bramy Wilkowickiej. Dalej  idzie północnym skrajem 
Kotliny  Żywieckiej, a potem potokami:  Łękawka, Kocońka, Krzeszowski, Tarnawka. Stad  z prądem Skawy. Na 
północy, poniżej linii Wadowice – Andrychów – Bielsko‐Biała, przechodzi wyraźnym progiem w Pogórze Śląskie. 

Przełomowa  dolina  Soły  dzieli  Beskid  Mały  na  dwie  części  –  zachodnią  z najwyższym  szczytem  Czuplem 
i wschodnią, z kulminacjami Łamanej Skały (Madohory) i Leskowca. 
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Beskid Makowski (Lubomir 912 m n.p.m.*) 
 
Zachodnią granicę Beskidu Makowskiego stanowi wschodnia krawędź Kotliny  Żywieckiej. Południowa granica 
biegnie  wzdłuż  Koszarawy.  Osiągając  przysiółek  Jałowiec  opuszcza  Koszarawę  i  przerzuca  się  w  dolinę 
Stryszawki, aż do  jej ujścia do Skawy koło Suchej Beskidzkiej. Następnie biegnie w górę Skawy do Jordanowa, 
dalej wzdłuż Malejówki, Naprawki, Krzczonówki, do Raby, w górę Raby do ujścia Kasinki, stąd wzdłuż Kasinki do 
miejscowości  Węglówka,  gdzie  poprzez  dział  łączący  Beskid  Makowski  z  Beskidem  Wyspowym  granica 
przerzuca  się  na  potok  Kobielnik  i  dalej  biegnie  na  północ  doliną  Krzyworzeki  (zwaną  także  Obniżeniem 
Wiśniowej).  Obniżenie  to  stanowi  wschodni  kraniec  Beskidu  Makowskiego.  Granicę  północną  stanowi 
natomiast: w  części wschodniej  i  środkowej  próg  denudacyjny  na  linii Wiśniowa  – Myślenice  – Wadowice, 
a dalej na zachód – dolina Skawy do Tarnawki, a potem Tarnawka, Krzeszowski, Kocońka i Łękawka. I tak znowu 
dochodzi do wschodniej krawędzi Kotliny Żywieckiej. 

Beskid Makowski stanowi bardzo rozczłonkowaną grupę górską, rozdzieloną głębokimi dolinami Skawy  i Raby 
na trzy wyraźne części: 

 część zachodnią – Pasmo Pewelskie, izolowany wierzchołek Lasku oraz Grupa Żurawnicy 

 część środkową z głównymi grzbietami: Chełmu, Babicy i Sularzówki oraz Koskowej Góry 

 część wschodnią – Pasmo Lubomira i Łysiny. 
 
* Prof.  Jerzy Kondracki „dokleił” do Beskidu Makowskiego pasmo  Jałowieckie  (Przedbabiogórskie). Zachodnią 
granicę  Pasma  Przedbabiogórskiego  tworzy  rzeka  Koszarawa  oddzielająca  go  od  Pasma  Laskowskiego, 
oraz Lachówka oddzielająca  go od  Pasma Pewelskiego  (obydwa  te pasma należą do Beskidu Makowskiego), 
granicę  północną  tworzą  Stryszawka  i  Skawa,  południowo‐wschodnią  Skawica  oddzielająca  go  od  Pasma 
Babiogórskiego. Południowa granica biegnie przez położoną na polsko‐słowackiej granicy Przełęcz  Jałowiecką 
Północną (998 m), na Słowacji górną częścią doliny potoku Polhoranka, znów graniczną przełęcz Głuchaczki i już 
po  polskiej  stronie  potokiem  Przybyłka  do  rzeki  Koszarawa  (patrz mapa  B.  Żywiecki).  Konsekwencją  takiej 
regionalizacji  jest włączenie Mędralowej  (1169 m n.p.m.) do B. Makowskiego  i uznanie  że  jest  to najwyższy 
szczyt B. Makowskiego. Podział ten bywa uznawany przez część „środowiska” za kontrowersyjny (egzotyczny) :) 
 
 
Beskid Wyspowy (Mogielica 1170 m n.p.m.) 
 
Brak  typowych  długich  grzbietów  (z  wyjątkiem  Pasma  Łososińskiego)  i  duże  rozczłonkowanie  Beskidu 
Wyspowego  sprawiły,  że  granice  jego  są  trudne  do  ustalenia  i  różnie  były  przyjmowane  przez  naukowców. 
Poniżej podano granice ostatnio przyjęte. 

Granica biegnie od Chabówki z biegiem Raby do ujścia Mszanki koło Mszany Dolnej. Stąd w górę Mszanki do 
Przełęczy Przysłop  (752m), a dalej wzdłuż Kamienicy, aż do  jej ujścia do Dunajca. Granicę wschodnią stanowi 
Dunajec do ujścia  kamienicy do  Jeziora Czchowskiego. Dalej granica przebiega początkowo wzdłuż  Łososiny, 
a potem wzdłuż jej lewego dopływu – Białki. Następnie na linii Rasbrot – Kamionna – Skrzydlna – dol. Stradomki 
– Raciechowice wzdłuż wyraźnego progu dzielącego Beskid Wyspowy od Pogórza Wiśnickiego. Z Raciechowic 
skręca na południe i biegnie wzdłuż potoku Krzyworzeka i Kobielnik, po czym w okolicy Węglówki przerzuca się 
przez dział  łączący Beskid Wyspowy z Beskidem Makowskim w dolinę Kasinki  i biegnie nią aż do  jej ujścia do 
Raby,  a potem w dół Raby do ujścia Krzczonówki.  Stąd Krzczonówką do  Łętowni  i dalej na południe wzdłuż 
Naprawki, Malejówki  i  Skawy  –  do miejscowości  Skawa  Górna,  gdzie  granica  przerzuca  się w  dolinę  Raby 
w rejonie Chabówki. 

Beskid Wyspowy  to grupa górska o charakterystycznych odosobnionych szczytach wznoszących się w postaci 
kopuł wśród łagodnie ukształtowanego terenu. Główne kulminacje stanowią: Mogielica, Jasień, Ćwilin, Modyń, 
Luboń Wielki, Lubogoszcz.  Jedyne pasmo  jakie wyróżnić można we wschodniej części Beskidu Wyspowego to 
Pasmo Łososińskie. 
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Gorce (Turbacz 1310 m n.p.m.) 
 
Granica przebiega „pod prąd” raby – od Mszany Dolnej, aż do źródeł przy Przełęczy Sieniawskiej. Dalej biegnie 
dopływem  Lepietnicy na południe  i w okolicy miejscowości  Trute przerzuca  się w dolinę Czarnego Dunajca. 
Następnie doliną Dunajca  (na wschód), a w  rejonie miejscowości Maniowy przerzuca  się na Przełęcz Snozka 
(Krośnicka)  i dolinę Krośnicy, którą biegnie aż do  jej ujścia do Dunajca koło Krościenka. Dalej biegnie wzdłuż 
Dunajca  do  ujścia  Kamienicy  koło  Zabrzeża,  następnie  Kamienicą  do  Przełęczy  Przysłop,  gdzie  przerzuca  się 
w dolinę Mszanki. Mszanką biegnie do jej ujścia do Raby koło Mszany Dolnej. 

Gorce dzielą się na dwie główne części: 

 centralną z gniazdem Turbacza i licznymi grzbietami 

 Pasmo Lubania oddzielone od gniazda Turbacza przełęczą Knurowską. 
 
 
Beskid Sądecki (Radziejowa 1262 m n.p.m.) 
 
Granica  biegnie  od  ujścia  potoku  Grajcarek w  kierunku  jego  źródeł  (na wschód),  dalej  doliną  Białej Wody 
i w rejonie Obidzy  przechodzi w  doline  rzeki  Czercz,  aż do  jej  ujścia  do  Popradu. Następnie  doliną  Popradu 
w górę,  wzdłuż  granicy  państwowej,  do  ujścia  Muszynki  w  Muszynie.  Stąd  „pod  prąd”  Muszynki  do 
miejscowości Tylicz  i dalej Mochnaczką do przełęczy Huta. W  tym  rejonie przerzuca  się w dolinę Kamienicy 
(nazywanej  także  Kamienicą Nawojowską w odróżnieniu  od  gorczańskiej). Nieco  na południe  od Nawojowej 
skręca gwałtownie na zachód i opierając się o południową granicę Kotliny Sądeckiej dociera do Dunajca. Dalej 
biegnie doliną Dunajca, w górę biegu, aż do ujścia Grajcarka koło Szczawnicy. 

W Beskidzie Sądeckim można wydzielić dwa pasma rozcięte doliną Popradu: 

 Pasmo Jaworzyny 

 Pasmo Radziejowej. 
 
Pamiętaj, że do Beskidu Sądeckiego nie zaliczamy: 
‐ grupy Eliaszówki, zaliczanej do Lubovnianskiej Vrchoviny (Słowacja) 
‐ gniazda Zimnego i Dubnego, zaliczanego do Gór Czerchowskich (Słowacja). 
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4. BESKID NISKI i BIESZCZADY na terenie Polski 
 
Jako  podstawowy  teren  naszych  uprawnień  te  dwie  grupy  górskie  zostały  omówione  nieco  bardziej 
szczegółowo. Niemniej należą one do Polskich Beskidów. 
 
Beskid Niski (Busov 1002 m n.p.m., w Polsce Lackowa 997 m n.p.m.) 
 
Granice geograficzne 
Granica zachodnia biegnie od Przełęczy Tylickiej górnym biegiem Muszynki, dalej wzdłuż Mochnaczki, aż po jej 
źródła w rejonie przysiółka Huta (Przełęcz Huta), a stąd doliną Kamienicy, aż do  jej ujścia do Dunajca. Granicę 
północną  stanowi  bardzo  wyraźne  obniżenie.  Granica  wschodnia  biegnie  od  Przełęczy  Łupkowskiej  doliną 
Osławicy i Osławy, aż po jej ujście do Sanu. 
 
Granice turystyczne 
Granica zachodnia biegnie doliną rzeki Białej (Dunajcowej). Pozostałe granice jw. 
 
Beskid Niski  to  pasmo bez wyraźnie wyodrębnionych  grup  górskich. W  związku  z tym wszystkie podziały  są 
z natury rzeczy nieco sztuczne. Mimo to warto znać chociażby jeden z nich, np. przedstawiony poniżej: 

 Góry Grybowskie (Beskid Grybowski) 

 Góry Hańczowskie 

 Pasmo Magurskie  z Magurą Małastowską  i Magurą Wątkowską  (czasem  zalicza  się  tutaj  również 
Pasmo Maślanej i Jeleniej Góry, rozciągające się na północny zachód od Szymbarku 

 Beskid Dukielski 

 Wzgórza Rymanowskie 

 Pasmo Bukowicy 

 Pasmo Graniczne z najwyższym polskim szczytem Lackową (997). 
 
Dla ułatwienia początkowej nauki podajemy spod jakich szczytów, przełęczy itp. wypływają główne rzeki 
Beskidu Niskiego: 
 

 Biała (Dunajcowa) – Ostry Wierch 

 Ropa – Obić 

 Wisłoka – Dębi Wierch 

 Zdynia – Beskid 

 Sękówka – tworzą ją dwa potoki:  
– Bartniański wypływający spod Mareszki  
– Małastówka wypływająca z okolic Banicy 

 Wisłok – Kanasiówka 

 Jasiołka – Kanasiówka 

 Osławica – przełęcz Łupkowska 
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BIESZCZADY (Pikuj 1406 m n.p.m.,  

w części polskiej czyli w Bieszczadach Zach. – Tarnica 1346 m n.p.m.) 

 
Granice geograficzne 
Granica zachodnia biegnie od przeł. Łupkowskiej, doliną Osławicy i dalej Osławy aż do jej ujścia do Sanu. Potem 
biegnie „w górę” Sanu, aż do jego źródeł pod przeł. Użocką, tym samym stanowiąc północno‐zachodnią granicę 
Bieszczadów. 
 
Granice turystyczne 
Granica zachodnia – analogicznie  jw. Granicę północną stanowi  linia kolejowa Zagórz – Krościenko. Pozostałe 
granice polskich Bieszczadów wyznacza granica państwa. 
Podział Bieszczadów na grupy górskie: 

 Pasmo graniczne (między przeł. Łupkowską, a przeł. Użocką) 

 Pasmo połonin (od Smereka po Rozsypaniec): 
o poł. Smereka 
o Połonina Wetlińska 
o Połonina Caryńska 
o poł. w grupie Tarnicy 
o poł. Małej i Wielkiej Rawki z Działem 

 grupa Falowej, Kiczery i Czereniny 

 pasmo Łopiennika i Durnej 

 pasmo Wołosania i Chryszczatej tzw. Wysoki Dział. 
 

Warto zapamiętać, skąd wypływają główne rzeki polskich Bieszczadów:  

 Osławica – przeł. Łupkowska  

 Osława –  Matragona 

 Hoczewka (w górnym biegu zwana Jabłonką) – Wołosań  

 Solinka – Rosocha, Kiczerka, Stryb  

 Wetlina – powstaje z dwóch potoków:  
o Górnej Solinki – Kremenaros i Mała Rawka 
o Wetlinki – Połonina Wetlińska i Dział 

 San – przełęcz Użocka,  

 Wołosaty (w górnym biegu zwany Wołosatką)  
– kocioł między Kremenarosem, Szerokim Wierchem i Tarnicą. 

 
 

GÓRY SANOCKO‐TURCZAŃSKIE (Magura Łomniańska 1024 m n.p.n., w Polsce Trohaniec 939 m n.p.n.) 
 
Rozciągają  się  pomiędzy  dolinami  Sanu  i  Stryja  w  brzeżnej  części  Karpat.  Pasma  górskie  mają  regularny, 
równoległy  układ  tworząc  tzw.  „góry  rusztowe”.  Region  rozcięty  jest  skośnie  granicą  polsko‐ukraińską.  Na 
terenie Polski zaliczamy do nich między innymi pasmo Ostrego, Otrytu i Żukowa. 

Uwagi 
 
Szczegóły  dotyczące  powstania  i  budowy  geologicznej  Karpat  znajdziesz  w  skrypcie  dotyczącym  geologii.  
Mapy (grzbietówki i schematy podziału Karpat i Beskidów) dostępne są w materiałach kursowych. 

Nie  są  to  jedyne wersje przebiegu  granic. W  geografii było  już wiele  innych. Różnice pomiędzy niektórymi wersjami  są dość  znaczące. 
Obecnie za najbardziej aktualny w geografii przyjmowany jest podział wg J. Kondrackiego. My także się do tego dostosowaliśmy, omawiając 
przebieg granic wszystkich grup górskich. 

W  środowisku  turystycznym  (także w  publikacjach  turystycznych)  funkcjonują wersje  granic  często  inne  od  przyjętych  przez  polskich 
geografów.  Podajemy  ich  przebieg  ze  względu  na  bardzo  dużą  popularność.  Dla  przykładu  jadąc  np.  w  Otryt mówi  się  o  wyjeździe 
w Bieszczady, a wg podziału geograficznego Otryt zalicza się przecież do Gór Sanocko‐Turczańskich. My także z tej terminologii korzystamy. 
Warto jednak pamiętać, że jest to podział „turystyczny”. Podobne, choć mniejsze różnice spotykamy w nazewnictwie.  

 

LITERATURA: J. Kondracki „Karpaty” Wyd. PWN, Warszawa 2011, dotyczy całych Karpat. 

 
Materiał powstał na potrzeby kursu 1995/96. Zmiany 2001 i 2006. Reedycja Komisja Szkoleniowa przy współpracy Pawła Bieńka 2013/2014 


