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CHEMIZM PROCESÓW KRASOWYCH 

 Rozpuszczanie wapienia noszące nazwę KOROZJI KRASOWEJ przebiega 
według następującej reakcji chemicznej:  

  H₂O+CO₂=H₂CO₃ 

  CaCO₃ +H₂CO₃ =Ca(HCO₃)₂ 

 Reakcja ta jest odwracalna, a powstający w jej wyniku kwaśny węglan 

wapnia jest związkiem łatwo rozpuszczalnym w wodzie i odprowadzanym w 

postaci roztworu. Kiedy zawartość rozpuszczonego w wodzie CO2 jest wyższa, 

reakcja przebiega intensywniej – więcej wapienia może ulec rozpuszczeniu.  

Ilość CO₂ zależy między innymi od: 

  temperatury wody (w wodzie chłodnej rozpuści się go  więcej niż w ciepłej),  

  jego zawartości w atmosferze. 



PROCESY KRASOWE, KRAS, RZEŹBA KRASOWA  

 Są to procesy polegające na rozpuszczaniu skał przez wody 

powierzchniowe i podziemne, które prowadzą do: 

  rozwoju podziemnej cyrkulacji wód, 

 powstania charakterystycznych form powierzchni Ziemi - form 

krasowych. 

 Skały ulegające krasowieniu: 

 wapienie, 

 kreda, 

 dolomity, 

 gipsy,  

 anhydryty 

 sól  kamienna 

 



PODZIAŁ KRASU ZE WZGLĘDU NA TYP  

SKAŁY: 

  WAPIENNY (np. Tatry, Sudety, Wyżyna Krakowsko – 

Częstochowska, Wyżyna Lubelska), 

 GIPSOWY (np. Niecka Nidziańska)  

 KREDOWY  (np. Wyżyna Lubelska). 

Schronisko Bajkowe. 
Rozległa i niska strefa korozji 
krasowej. Nicka Nidziańska 



WYŻYNA KRAS ( SŁOWENIA) 





GŁÓWNE OBSZARY WYSTĘPOWANIA ZJAWISK KRASOWYCH 

 ŚWIAT: 

 Półwysep Bałkański,  

 Masyw Centralny,  

 góry Jura,  

 Morawy (Czechy),  

 Krym,  

 Półwysep Indochiński,  

 południowe Chiny,  

 południowa Australia,  

 środkowa część USA,  

 Jukatan (Meksyk),  

 Wyżyna Gujańska,  

 POLSKA: 

 Tatry,  

 Pieniny, 

 Wyżyna Krakowsko- Częstochowska,  

 Góry Świętokrzyskie,  

 Sudety,  

 Niecka Nidziańska. 



CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA ROZWÓJ 

RZEŹBY KRASOWEJ: 

 Spękanie skał (szczeliny skalne), 

  Wysokość (im wyżej tym procesy są intensywniejsze) 

 Ukształtowanie terenu (najlepiej rozwijają się na 

terenach płaskich o niewielkim nachyleniu), 

 Ilość wody i ilość rozpuszczonego w niej CO₂,  

  Temperatura (najlepiej kras rozwija się przy niskich 

temperaturach). 



FORMY KRASU POWIERZCHNIOWEGO: 

 ŻŁOBKI I ŻEBRA KRASOWE  

 OSPA KRASOWA 

 LAPIEZY 

 LEJKI KRASOWE  

  UWAŁY  

  POLJA  

 OSTAŃCE 

(MOGOTY,HUMY)  

 WYWIERZYSKA 

 PONORY 



ŻŁOBKI I ŻEBRA KRASOWE 

 Żłobki krasowe są dziełem wody deszczowej spływającej po 

powierzchniach skalnych o nachyleniu do 40°.  

 Woda deszczowa, spływając drobnymi strugami po nachylonej 

płaszczyźnie wapiennej, rozpuszcza podłoże skalne i w ten sposób 

tworzy bruzdy i zagłębienia o przebiegu równoległym i zgodnym ze 

spadkiem powierzchni.  

 Pomiędzy żłobkami krasowymi wznoszą się podłużne żebra krasowe o 

formach ostrych, zaokrąglonych lub płaskich. 

Żłobki i żebra krasowe 



ŻŁOBKI KRASOWE W TATRACH 



LAPIEZY 

  LAPIEZY drobne formy rzeźby na powierzchni skał krasowiejących, 

 utworzone w wyniku ich rozpuszczania przez spływające wody 

deszczowe i wody pochodzące z topnienia śniegu, 

 W Polsce występują w Tatrach Zachodnich ( Czerwone Wierchy) 



OSPA KRASOWA 

 forma krasu powierzchniowego, powstała w wyniku działania 

wody na płaski teren skalny, tworząca liczne drobne 

zagłębienia poprzedzielane ostrymi grzbiecikami.  

 Forma ta jest podobna do żłobków i żeber krasowych, a jedyna 

różnica polega na rozmiarze wklęśnięć i wypukleń. 



LEJE KRASOWE 

Leje krasowe powstają na skutek: 

  stopniowego usuwania słabo 

związanego podłoża skalnego 

przez płynącą wodę, 

 zapadnięcie się stropu jaskiń, 

 obniżenie się lustra wody. 

 

 Czasem lejem krasowym może 

być także wejście do położonej 

głębiej jaskini. 



LEJEK KRASOWY 



LEJE KRASOWE 



LEJE KRASOWE 



UWAŁY 

Uwały to zagłębienia bezodpływowe 

powstające poprzez połączenie kilku 

lejów krasowych oraz zniszczenie 

dzielących je grzęd. 



UWAŁY 



POLJA 

 Duże zagłębienia terenu o wyrównanym dnie, ograniczone ze wszystkich stron 

wyraźnymi zboczami.  

 Polja mają dno płaskie, wyścielone namułami rzecznymi o bardzo dużej 

urodzajności. Namuły te są osadem wód zalewających okresowo znaczne 

powierzchnie polji, co ma miejsce przeważnie po roztopach.  

 W Polsce kotliny krasowe typu polji spotykamy jedynie w obszarach gipsowych 

Niecki Nidziańskiej. 



POPOWO POLJE – GÓRY DYNARSKIE 



OSTAŃCE KRASOWE (MOGOTY, HUMY, 

HOMY) 

 Pagóry krasowe mające do 300 m 

wysokości. 

  Ich stoki są strome, bardzo często 

skaliste, ponacinane żłobkami 

krasowymi.  

 Są zbudowane z najbardziej 

odpornych skał, które nie chcą 

ulec rozpuszczaniu.  

 Najpiękniejsze występują w 

Chinach w prowincji Quailin a w 

Polsce ich przykładem może być 

Maczuga Herkulesa w Ojcowskim 

Parku Narodowym 

 



 YANGSHUO (PD. CHINY - PROWINCJA 

GUANGXI) 



KAMIENNY LAS SHI LIN W CHINACH 

Wyżyna Junnan-Kuejczou 

 



OSTAŃCE KRASOWE 

Maczuga Herkulesa Igła Deotymy 



ŹRÓDŁA KRASOWE (WYWIERZYSKA) I PONORY 

PONOR miejsce, gdzie wody strumieni, potoków 

czy rzek wpływają pod powierzchnię terenu. 

WYWIERZYSKO-źródło krasowe 

(Lodowe Źródło, Wywierzysko 
Chochołowskie, Wywierzysko Bystrej) 



KANIONY , WĄWOZY KRASOWE 

 W obszarach krasowych 

występują głęboko 

wcięte doliny starych 

rzek mające charakter 

kanionów, jarów.  

 W Polsce taki charakter 

mają: 

 odcinki Doliny Kościeliskiej 

(Tatry) 

 Wąwóz Kraków (Jura 

Krakowsko-

Częstochowska) 



KANION KRASOWY RZEKI VERDON W 

ALPACH NADMORSKICH 



FORMY KRASU PODZIEMNEGO 

Formy utworzone wskutek rozpuszczającej działalności wód 

podziemnych  

 1. kominy krasowe  

 2. studnie krasowe  

 3. jaskinie 

  korytarze  

  sale  

 4. szata naciekowa 



KOMIN KRASOWY 

 Komin krasowy - powstają dzięki 

poszerzeniu szczelin pionowych 

przez wody opadowe spływające 

nimi w głąb i rozmywające ściany 

owych szczelin.  

 Zarys otworu studni krasowej jest 

zazwyczaj kolisty, o średnicy od 

kilkunastu centymetrów do kilku 

metrów.  

 Kominy krasowe różnią się od studni 

krasowych tym, że mają otwór o 

zarysie mniej regularnym, a ich 

szerokość wzrasta z głębokością. 



STUDNIA KRASOWA 

 powstaje przez 

poszerzenie komina 

krasowego. Głębokość 

studni krasowej o 

pionowych ścianach 

wynosi od kilku do 

kilkuset metrów. 

Studnia Jakuba to wrota do największej podwodnej jaskini w 

Teksasie. Kąpielisko usytuowane jest nad mającym 4 metry 

średnicy wejściem w otchłań ciągnącą się pionowo w dół 

przez ok. 10 metrów. Na jej końcu znajdują się liczne groty, z 

których cztery są dostępne dla doświadczonych nurków, 

połączone wąskimi korytarzami. Plątanina komór sięga ok. 40 

metrów głębokości. 



BLUE HOLE ( BELIZE) 

Blue Hole jest głęboką podwodna studnią o głębokości 

124 metrów i szerokości 300m, zrąb studni zaczyna się na 

ok 20 metrach. 

 



STUDNIE KRASOWE W MEKSYKU (JUKATAN) 



JASKINIE 

JASKINIA – naturalna pusta przestrzeń w skale o rozmiarach 

umożliwiających jej penetrację przez człowieka. Najliczniejsze są 

jaskinie krasowe. Odkrywanie (eksploracja), dokumentowanie oraz 

naukowe badanie jaskiń to SPELEOLOGIA. 

 Największe jaskinie na świecie: 

 najdłuższa – JASKINIA MAMUCIA (Mammoth Cave) w USA o długości 

około 591 km; 

 najgłębsza – JASKINIA KRUBERA (Jaskinia Wronia) w Gruzji (Abchazja) o 
głębokości 2191 m. 

 W Polsce : JASKINIA WIELKA ŚNIEŻNA (Tatry, długość 23,7 km 

głębokość 824m) 

 



NAJDŁUŻSZE JASKINIE W POLSCE 

 Tatry: 

 Wielka Śnieżna (23,6 km),  

 Śnieżna Studnia (11,7 km),  

 Wysoka za Siedmioma Progami (11,66 km), 

  Miętusia (10,5 km), 

 Bandzioch Kominiarski (0,95km), 

 Czarna(0,6km), 

 Ptasia Studnia(0,6km), 

 Zimna(0,4km), 

 Kozia(0,3km), 

 Po stronie Słowacji w Horwackim Wierchu znajduje się najdłuższa w całych Tatrach 

jaskinia o nazwie Cień Księżyca (24,1 km) 

 Góry Świętokrzyskie: 

 Chelosiowa Jama (0,3km). 

 

 

 



JASKINIA RAJ 
• Wapienna jaskinia krasowa położona w pobliżu Chęcin (Góry Świętokrzyskie). 

• Jaskinia Raj jest niewielka, łączna długość jej korytarzy wynosi 240 m. Wewnątrz jaskini 
panuje stała temperatura, która wynosi ok. 9° C, a wilgotność wynosi ok.95%. Wyróżnia się 

dobrze zachowaną szatą naciekową. Korytarze powstały w dewonie ok. 350 mln lat temu 



JASKINIA CIEMNA 

 Jaskinia położona na terenie w Ojcowskiego Parku Narodowego na zboczu Doliny Prądnika,  

 Jaskinia składa się z jednej olbrzymiej komory, 80 m długości, 20 m szerokości i 10 m wysokości, 

która u końca zwęża się i przechodzi w tzw. Tunel. Zamieszkują ją nietoperze. 

  Temperatura powietrza wynosi 7-8 °C. 



JASKINIA NIEDŹWIEDZIA 

• Najdłuższa jaskinia  całych Sudetów położona w Masywie Śnieżnika w pobliżu wsi 

Kletno. 

• Rozłożone horyzontalnie korytarze mają łączną długość ponad 3,5 km i znajdują się 

na 3 poziomach. 

•  Podczas eksploracji jaskini natrafiono w namuliskach na szczątki tysięcy 

zwierząt plejstoceńskich, przede wszystkim niedźwiedzia jaskiniowego, stąd jej nazwa. 

 



JASKINIA MROŹNA 

• Jaskinia we wschodnim zboczu Doliny Kościeliskiej w Tatrach w masywie Organów 
120 m ponad dnem doliny 

•  Wejście do jaskini znajduje się na wysokości 1100 m n.p.m., a otwór wyjściowy na 

wysokości 1112 m n.p.m. Całkowita długość jaskini wynosi 560 m. 



FORMY NACIEKOWE 





FORMY NACIEKOWE 

STALAKTYT STALAGMIT 



FORMY NACIEKOWE 

Stalagnat Kolumna jaskiniowa 



FORMY NACIEKOWE 

makarony makarony 



FORMY NACIEKOWE 

Draperie( zasłony) 



FORMY NACIEKOWE 

Misy martwicowe 

 



FORMY NACIEKOWE 

Perły jaskiniowe (pizolity) 



 

MAJLIS AL JINN 

Lokalizacja: Oman 
Wysokość: 120 m 
Długość: 320 m 
Szerokość: 225 m 

Zwiedzanie:  

Nieudostępniona dla turystyki 
 
Majlis Al Jinn, której nazwa oznacza 
„miejsce spotkań dżinów”, znajduje sie 
w pierwszej dziesiątce największych 
komór jaskiniowych na świecie.  



KRIŽNA JAMA 
Lokalizacja: Słowenia 
Głębokość:  32 m 
Długość: 8163 m 
Zwiedzanie: 6 euro za godz., 

od 26 euro za 4 godz. 
 
Križna Jama w Słoweńskim 
Krasie jest znana z 22 
podziemnych jezior z 
krystalicznie czystą wodą.  



PHONG NHA 

Lokalizacja: Wietnam 

Głębokość: ? 
Długość: 7729 m 
Zwiedzanie: Wstęp za ok. 2 USD, 
łodzią – ok. 6 USD 
 
Phong Nha jest uważana za 
najładniejszą ze wszystkich 

wodnych jaskiń znajdujących się na 
terenie Parku Narodowego Phong 
Nha – Ke Bang w Wietnamie.  



WAITOMO GLOWWORM 

Lokalizacja: Nowa Zelandia  
Głębokość: 20 m  
Długość: 1300 m 
 
rozpościera się na dwóch 
poziomach. Korytarze iskrzące się 
stalaktytami i stalagmitami 
prowadzą do podziemnej rzeki. 
Stąd łódź zabiera turystów na 45-
minutową przejażdżkę po jej 
labiryntach. Płyną w ciszy i 
ciemnościach (obowiązuje zakaz 
rozmów i używania latarek). Mroki 
rozświetlają jedynie larwy 
muchówki Arachnocampa 
luminosa żyjące w pajęczynie, 
której lepkie nici zwisają nad wodą. 
Robaczki świecą na tyle mocno, że 
można odczytać godzinę na tarczy 
zegarka. 



WAITOMO GLOWWORM 



Źródła informacji 

 https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-

dzieckiem-jaskinia.html 

 https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/viewFile/14303/12505 

 https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-

powstawanie/PRxGkT5Zq 

 https://pl.wikipedia.org 

 http://www.sktj.pl/epimenides/genez_p.html 

 https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jaskinia;3917165.html 

 https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-

na-swiecie-iga-gradzka-cholcha 

 https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-

swiata-10-najciekawszych.html 

 

 

 

https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://www.rodzinniedookolaswiata.pl/2017/05/kotlina-kodzka-z-dzieckiem-jaskinia.html
https://geojournals.pgi.gov.pl/pg/article/viewFile/14303/12505
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://epodreczniki.pl/b/formy-krasu-podziemnego-i-ich-powstawanie/PRxGkT5Zq
https://pl.wikipedia.org/
http://www.sktj.pl/epimenides/genez_p.html
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/jaskinia;3917165.html
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://travelizer.pl/przewodnik/ciekawostki/7-najwiekszych-jaskin-na-swiecie-iga-gradzka-cholcha
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html
https://podroze.gazeta.pl/podroze/56,114158,12149991,jaskinie-swiata-10-najciekawszych.html

