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Altitudinal zonality of landscapes in Central Asia

Abstract: Th e paper succinctly discusses the altitudinal zonality of landscapes in Cen-

tral Asia in their macro and regional dimensions. It deals with such issues as the mor-

phogenetic stages of the Himalaya, Karakoram, Trans-Himalaya and Tibetan lands, the 

level of the Gobi and huge Central Asian basins. Periglacial zonality and stages of moun-

tain deserts are also disccused. To sum up, the author off ers a typology of Central Asian 

landscapes.
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Prezentowany tekst jest kolejną publikacją autora na temat krajobrazów Azji 

Centralnej. Wcześniej ukazały się opracowania dotyczące: górskich krajobrazów 

eolicznych (Zgorzelski 2002); barier orografi cznych (Zgorzelski 2004); lodow-

ców ścianowych (Lewandowski, Zgorzelski 2004); tektoniki oraz procesów fl u-

wialnych w krajobrazach Ladakhu i Zanskaru (Zgorzelski 2006), krajobrazów 

limnicznych (Zgorzelski 2007), a także syntetyczne opracowanie nt. gór wyso-

kich (Lewandowski, Zgorzelski 2004).

Materiały, tak do tego, jak i do poprzednich artykułów, zostały zebrane pod-

czas wieloletnich obserwacji terenowych dokonywanych na obszarach: Ałtaju 

(Rosyjskiego, Mongolskiego), Changaju, Tien-szanu, Gobi, Kotliny Kaszgarskiej, 

gór i kotlin Tybetu (Zachodniego, Centralnego, Wschodniego), Wschodniego 

Karakorum, Transhimalajów, Ladakhu, Zanskaru, Himalajów (Zachodnich, 

Centralnych, Wschodnich).

* Uniwersytet Warszawski Wydział Geografi i i Studiów Regionalnych, Instytut Geografi i 

Fizycznej, Zakład Geoekologii, e-mail: zgorzelski@poczta.onet.pl
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MAKROPIĘTROWOŚĆ KRAJOBRAZÓW W AZJI CENTRALNEJ

Krajobrazowe zróżnicowanie Azji Centralnej wynika głównie z piętrowego 

i amfi teatralnego układu zasadniczych elementów orografi cznych. Najwyższe 

makropiętra krajobrazowe tworzą łańcuchy Himalajów, Karakorum, Pamiru 

oraz część zachodnia Tien-szanu, czyli góry południowego i zachodniego obra-

mowania wnętrza Azji. Kolejne, niższe piętro reprezentują Transhimalaje 

(w tym Zanskar i pasmo Kailash) oraz łańcuchy górskie zlokalizowane pośród 

poziomu tybetańskiego, np. Ladakh, Suowenna-Tanggula-szan, Kunlun-szan 

(w tym Arka Tag), Altun-szan (Ałtyn Tag, Anyemaqen, Qilian) i inne. Środkowe 

piętro stanowią kotliny śródgórskie i międzygórskie poziomu tybetańskiego. 

Wysokościowo odpowiadają im grzbiety Ałtaju (Rosyjskiego i Mongolskiego), 

a także wschodnie, występujące na terytorium Chin, grzbiety Tien-szanu. Do 

następnego piętra można zaliczyć Ałtaj Gobijski i Changaj. Kolejne, niższe pię-

tro wykształciło się w postaci Wyżyny Gobi i pedymentów występujących na 

obrzeżeniu kotlin Tarymskiej, Turfańskiej, Cajdamskiej oraz kotliny Dżungar-

skiej. Piętro najniższe reprezentują dna wyżej wspomnianych kotlin.

O obliczu piętra najwyższego decydują procesy związane z działalnością 

lodowców. Wyjątek od tej reguły stanowią Himalaje, w których krajobrazotwór-

cza rola czynnika lodowcowego zdecydowanie ustępuje erozyjnej działalności 

rzek. Funkcjonowanie piętra drugiego wiąże się przede wszystkim z działalno-

ścią procesów niwalnych i wietrzenia (głównie mechanicznego), a także stoko-

wych procesów grawitacyjnych (peryglacjalnych). Krajobrazotwórcza rola lo-

dowców jest tu bardzo ograniczona. Piętro środkowe, w swej części tybetańskiej 

charakteryzują wszechobecne, peryglacjalne procesy mrozowe, a także procesy 

fl uwialne i eoliczne oraz limniczne, które swym działaniem obejmują znaczne 

powierzchnie. Natomiast w Ałtaju Wysokim (Rosyjskim i Mongolskim) domi-

nują procesy glacjalne, niwalne i peryglacjalne. Piętro Ałtaju Gobijskiego i Chan-

gaju to domena procesów niwalnych i peryglacjalnych, zachodzących głównie 

na wierzchowinach i stokach, a także procesów eolicznych (w tym również sil-

nej degradacji eolicznej). W dwóch najniższych piętrach w sposób  zdecydowany 

dominują procesy eoliczne, choć w wyższym z nich znaczny udział w modelo-

waniu krajobrazu ma wietrzenie i degradacja peryglacjalna, a na pedymentach 

akumulacja fl uwialna.

Na terenach Azji Centralnej występuje wyraźna asymetria w przestrzennym 

rozmieszczeniu makropięter krajobrazowych. Piętra z grupy najwyższych do-

minują w południowej części regionu.

Marek Zgorzelski
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REGIONALNA PIĘTROWOŚĆ KRAJOBRAZÓW W AZJI CENTRALNEJ

Piętra morfogenetyczne

Stosując kryterium dominacji typu procesu geomorfologicznego w górach 

Azji Centralnej, zarówno w masywach zewnętrznych (Himalaje, Karakorum, 

Pamir, Tien-szan, Ałtaj, Changaj), jak i wewnętrznych (np. Kunlun), możemy 

wyodrębnić po kilka pięter morfogenetycznych (klimatyczno-morfologicznych). 

Jednak ze względu na zróżnicowanie orografi czne i makroklimatyczne Azji 

Centralnej liczba i rodzaj pięter morfogenetycznych są cechami indywidualny-

mi poszczególnych, wielkich łańcuchów. Przeanalizujmy ten problem na wybra-

nych przykładach.

Piętra morfogenetyczne Himalajów i Karakorum

1. Piętro wietrzeniowo-grawitacyjne (mrozowe i niwalne), w którym przeważa 

wietrzenie fi zyczne (mrozowe oraz insolacyjne) i odpadanie lub obrywy skał 

– piętro to rozciąga się powyżej górnej granicy wiecznego śniegu.

2. Piętro glacjalne z całym inwentarzem procesów towarzyszących powstawa-

niu lodu, jego ruchowi i wytapianiu w Himalajach jest bardzo wąskie (w sto-

sunku do szerokości masywu) natomiast w Karakorum niezwykle rozbudo-

wane (Himalaje są górami monsunowymi, a Karakorum należy do typu gór 

śródkontynentalnych, zatem o wielkości zalodzenia nie decyduje w pierw-

szym rzędzie wielkość współczesnej dostawy śniegu, wielokrotnie większa 

w Himalajach, a trwałość pokryw śnieżnych i lodowych uwarunkowana ma-

kroklimatem – w Himalajach mniej śniegu pochodzącego z rocznej dostawy 

ma możliwość przekształcenia się w lód lodowcowy, a lodowce topnieją tam 

szybciej niż w Karakorum), piętro glacjalne jest zazwyczaj dwudzielne, część 

górną stanowią lodowce ścianowe, a dolną kotły lodowcowe.

3. Piętro postglacjalne (obecnie peryglacjalne), zazwyczaj bardzo wąskie, z tzw. 

tundrą górską wykształconą w dnach dolin, w postaci pól pagórków mrozo-

wych (bugrów), z dominantą zjawisk towarzyszących przepływowi wód roz-

topowych lodowców, które intensywnie niszczą formy polodowcowe, a na 

zboczach dolin z dominantą dezintegracji mrozowej i procesów grawitacyj-

nych (z przewagą procesów solifl ukcji na stokach słabiej nachylonych 

i z przewagą odpadania oraz obrywów na ścianach).

4. Piętro fl uwialne, w Himalajach z dominantą zjawisk wynikających z wielkiej, 

erozyjnej działalności rzek, a na zboczach dolin z przewagą procesów gra-

witacyjnych (przede wszystkim osuwiskowych) i procesów bardzo silnej 

erozji wodnej powierzchniowej, natomiast w Karakorum, a także w Zanska-

rze wykształcone w postaci bardzo rozległych poziomów glacjofl uwialnych 

i fl uwialnych wypełniających szerokie dna dolin.

Piętrowość krajobrazów w Azji Centralnej
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Piętra morfogenetyczne Transhimalajów oraz krain tybetańskich

W Transhimalajach, w Tybecie Południowym oraz w Tybecie Środkowym 

klimat zimny, wilgotny ściera się z klimatem zimnym, suchym, w efekcie czego 

funkcjonują tam przeważnie cztery piętra klimatyczno-morfologiczne:

1. Najwyższe, słabo wykształcone piętro lodowcowe.

2. Wysokie piętro niwalne.

3. Środkowe, dominujące w krajobrazie, peryglacjalne piętro wietrzeniowo-

grawitacyjne (piętro stokowe i piętro den kotlin śródgórskich – pustynie 

oraz półpustynie górskie).

4. Najniższe, kotlinne piętro fl uwialno-peryglacjalno-limniczno-eoliczne.

W północnej, suchej części Tybetu funkcjonuje pięć pięter klimatyczno-

morfologicznych (ryc. 1). Na uwagę zasługuje fakt innego niż w centrum i na 

południu poziomu tybetańskiego wykształcenia krajobrazowego pięter dolnych: 

1. Najwyższe piętro glacjalne.

2. Wysokie piętro niwalne.

3. Środkowe, dominujące w krajobrazie, peryglacjalne piętro wietrzeniowo-

grawitacyjne (piętro  stokowe i piętro den kotlin śródgórskich – pustynie 

oraz półpustynie górskie).

4. Niskie piętro pedymentów pokrytych stożkami napływowymi z krajobra-

zem pustynnym.

5. Najniższe, pustynne piętro kotlin międzygórskich (np. dno Kotliny Cajdam-

skiej).

Piętra morfogenetyczne poziomu Gobi

W obrębie poziomu Gobi można wyodrębnić dwa główne piętra krajobra-

zowe:

1. Piętro wyższe, na które składają się ostańce dawnych, licznych tu niegdyś 

grzbietów górskich, dziś będących przeważnie w ostatnich stadiach degra-

dacji.

2. Piętro niższe, dominujące w pustynnym krajobrazie, które zostało wykształ-

cone w postaci silnie zdenudowanych równin, przykrytych gruzowymi po-

krywami denudacyjnymi i często żwirowymi osadami fl uwialnymi, równiny 

te są obecnie bardzo intensywnie przekształcane przez procesy wietrzenia 

termicznego oraz przez wszechobecną tu erozję eoliczną.

Piętra morfogenetyczne wielkich kotlin Azji Centralnej

W obrębie wielkich kotlin Azji Centralnej możemy wyróżnić trzy zasadni-

cze piętra krajobrazowe. Różnią się one przede wszystkim pod względem wy-

sokości i genezy, bowiem pierwotnie istniejące odrębności fi zjonomiczne zosta-

ły całkowicie zatarte przez procesy wietrzeniowe oraz procesy fl uwialne, 

a następnie przez procesy eoliczne.

Marek Zgorzelski
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1. Najwyższe, pustynne, piętro krajobrazowe kotlin jest przeważnie wykształ-

cone w postaci żwirowych pokryw fl uwialnych, często uformowanych 

w kształt stożków napływowych, złożonych na rozległych powierzchniach 

pedymentów, dalsze modelowanie terenu prowadzi do odpreparowania 

ostańcowych elementów podłoża.

2. Piętro środkowe, pustynne, które dominuje w krajobrazie kotlin, budują po-

krywy fl uwialne, zaakumulowane na silnie potrzaskanym tektonicznie 

i przekształconym przez procesy wietrzeniowe podłożu, równiny fl uwialne 

 zostały bardzo silnie zmienione przez procesy eoliczne, czego efektem są 

wielkoprzestrzenne pola rozwiewania i lokalnie występujące zespoły wydm.

3. Piętro najniższe, o pierwotnych założeniach tektonicznych, niekiedy depre-

syjne (Kotlina Turfańska ok. 150–160 m p.p.m.), również pustynne, rozcią-

ga się na poziomie den dawnych równin jeziornych w znacznej części po-

krytych osadami fl uwialnymi, przekształconymi przez procesy eoliczne.

Elementami orografi cznymi urozmaicającymi krajobraz piętra górnego 

i środkowego są bardzo zniszczone grzbiety śródpustynne, przeważnie niskie, 

ale niektóre przekraczają 5000 m n.p.m. (np. Bogda Feng, który liczy 5454 m 

n.p.m. i jest częścią wschodniego łańcucha Tien-szan).

Piętra peryglacjalne

Odmianą piętrowości morfogenetycznej jest piętrowość peryglacjalna (pię-

trowość procesów i form peryglacjału kontynentalnego). Bardzo dobrze wyraża 

się ona w Transhimalajach, górach wnętrza Azji Centralnej oraz w Ałtaju.

1. Najwyższe piętro, które obejmuje zazwyczaj wierzchowinowe powierzchnie 

zrównań, charakteryzuje dominanta procesów mrozowych, których skut-

kiem morfologicznym są poligony mrozowe.

2. Piętro środkowe, stokowe, ma charakter wietrzeniowo-grawitacyjny (w gó-

rach zimnych, suchych z przewagą procesów odpadania, obrywów i osypy-

wania, a w górach zimnych, wilgotnych z przewagą solifl ukcji i osuwania).

3. Piętro najniższe, dolinne lub kotlinne, ponownie charakteryzuje dominanta 

procesów pęcznienia mrozowego, czego zapisem są rozległe pola pagórków 

mrozowych, niekiedy wykształconych w postaci typowych bugrów.

Piętra pustyń górskich

Poszczególne typy pustyń górskich występują w określonych piętrach ma-

sywów. Pustynie piaszczyste i żwirowe lub żwirowo-gruzowe spotkamy w dnach 

rozległych dolin rzecznych oraz kotlin śródgórskich, w piętrze fl uwialnym i gla-

cjofl uwialnym. Pustynie kamieniste znajdują się w piętrze postglacjalnym, na 

powierzchniach niedawno opuszczonych przez lodowiec. Pustynie lodowo-

śnieżne są właściwe dla piętra niwalnego i glacjalnego.

Marek Zgorzelski
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TYPY KRAJOBRAZÓW W AZJI CENTRALNEJ

W Azji Centralnej, szczególnie w jej częściach: południowej, zachodniej 

i północno-zachodniej dominują krajobrazy gór wysokich. Natomiast w czę-

ściach: środkowej i północno-wschodniej omawianego obszaru przeważają kra-

jobrazy równinne (ryc. 2).

Do klasyfi kacji gór wysokich analizowanego terenu zastosowano kryterium 

klimatyczne wskazujące pasma typu wilgotnego i typu suchego oraz będące jego 

pochodną, a także wynikające z regionalnych warunków orografi cznych kryte-

rium dominującego typu lodowców. Dzisiejsze uwarunkowania orografi czne 

wykształcenia lodowców są efektem historii geologicznej gór. Tym samym, choć 

pośrednio, w typologii krajobrazów górskich uwzględniono również elementy 

tektoniki oraz litologii (ryc. 3).

Strefowość południkowa i zmienność równoleżnikowa krajobrazów gór-

skich południowej części omawianego obszaru (Himalaje, Transhimalaje, Pa-

sma Południowego Tybetu), która jest wyrażona poprzez zróżnicowanie typów 

lodowców, a także szaty roślinnej (pięter roślinnych) i dominujących procesów 

morfogenetycznych (pięter morfogenetycznych) jest odzwierciedleniem zasię-

gu monsunów i wielkości opadów monsunowych. Funkcjonowanie krajobrazów 

himalajskich pozostaje w ścisłym związku z wielkimi falami deszczów (wyżej 

śniegów) monsunu letniego oraz zimowego i z ocieplającym, w stosunku do 

wysokości osiąganych przez te góry, wpływem mas powietrza monsunowego. 

Zatem w Himalajach dominuje fl uwialna rzeźba erozyjna, a strefa zlodowacona 

gór jest bardzo wąska (fot. 1). Jednak w obrębie Himalajów także występuje 

bardzo duże zróżnicowanie opadowe między ich częściami: wschodnią i za-

chodnią. W Himalajach Wschodnich (Czerapundżi) w czerwcu notuje się oko-

ło 2800 mm opadu, zaś w Himalajach Zachodnich (Srinagar) najwyższy opad 

miesięczny jest związany z monsunem zimowym i wynosi w kwietniu około 94 

mm. Transhimalaje w swych częściach wschodniej i centralnej przyjmują już 

znacznie mniej deszczowych opadów monsunowych, głównie związanych 

z monsunem letnim. Podczas monsunu zimowego do Transhimalajów dociera-

ją jedynie niewielkie ilości opadów śnieżnych.

Z tego powodu w górach tych wykształcił się typ szczytowych lub wierz-

chowinowych lodowców pokrywowych zaliczanych do typu tybetańskiego (Le-

wandowski, Zgorzelski 2002). Jednak w przeciwieństwie do klasycznej postaci 

lodowców tybetańskich (fot. 2) zlodowacenie Transhimalajów często obejmuje 

stoki gór, szczególnie te o ekspozycji północnej (fot. 3). W zupełnie innej sytu-

acji wilgotnościowej znajdują się Transhimalaje Wschodnie (Zanskar). Jedynie 

wierzchołkowe partie tych gór przyjmują niewielkie ilości opadów śnieżnych 

związanych z monsunem zimowym, dzięki czemu w Zanskarze wykształciły się 

typowe lodowce tybetańskie.

Piętrowość krajobrazów w Azji Centralnej
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Ryc. 2. Główne typy krajobrazów w Azji Centralnej 

1 – krajobrazy górskie, 2 – krajobrazy suchych wyżyn, 3 – pustynne krajobrazy wyżyn, 

4 – pustynne krajobrazy den kotlin i dolin, 5 – pustynne krajobrazy den kotlin i dolin 

(na wyższych poziomach) i z tundrą górską na wieloletniej zmarzlinie (w dnach), 

6 – krajobrazy den kotlin i dolin z tundrą górską, 7 – krajobrazy den kotlin i dolin z 

jeziorami, z pomonsunowymi rozlewiskami, z górską tundrą bagienną oraz z polami 

wydm, 8 – krajobrazy stepowych albo półpustynnych den kotlin, 9 – krajobrazy stepo-

wych den kotlin i dolin z wielkimi jeziorami, lokalnie z tajgą lub z tundrą górską wy-

stępującą na wieloletniej zmarzlinie.

Fig. 2. Main landscape types in Central Asia 

1 – mountain landscapes, 2 – landscapes of dry uplands, 3 – desert upland lansdscapes, 

4 – desert landscapes of basin and valley bottoms, 5 – desert landscapes of basin and 

valley bottoms (at higher levels) and with mountain tundra on permafrost (in the bot-

toms), 6 – desert landscapes of basin and valley bottoms with mountain tundra, 

7 – desert landscapes of basin and valley bottoms with lakes, with post-monsoon fl ood-

ings, mountain marshy tundra and dune fi elds, 8 – landscapes of steppe or semi-steppe 

basin bottoms, 9 – landscapes of steppe basin and valley bottoms with huge lakes, lo-

cally with mountain taiga or tundra on permafrost.

KOTLINA TARYMSKA

Marek Zgorzelski
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Ryc. 3. Typy krajobrazów górskich w Azji Centralnej 

1 – krajobrazy gór monsunowych z lodowcami typu himalajskiego, 2 – krajobrazy gór 

monsunowych z lodowcami typu tybetańskiego, 3 – krajobrazy gór suchych lub bardzo 

suchych z lodowcami typu tybetańskiego, 4 – krajobrazy gór suchych z lodowcami typu 

Karakorum, 5 – krajobrazy gór suchych z lodowcami typu Karakorum i typu dendry-

tycznego, 6 – krajobrazy gór wilgotnych z lodowcami typu ałtajskiego, 7 – krajobrazy 

gór wilgotnych lub słabo wilgotnych bez lodowców, 8 – krajobrazy gór suchych i bardzo 

suchych z niewielkimi lodowcami tylko w najwyższych partiach albo bez lodowców.

Fig. 3. Types of mountain landscapes in Central Asia.

1 – landscapes of monsoon mountains with Himalayan-type glaciers, 2 – landscapes of 

monsoon mountains with Tibetan-type glaciers, 3 – landcapes of dry or very dry moun-

tains with Tibetan-type glaciers, 4 – landcapes of dry mountains with Karakoram-type 

glaciers, 5 – landcapes of dry mountains with Karakoram-type and dendritic glaciers, 

6 – landcapes of moist mountains with Altai-type glaciers, 7 – landcapes of moist or 

poorly moist mountains without glaciers. 8 – landcapes of dry or very dry mountains 

with small glaciers in the top mountain ranges or without glaciers.

KOTLINA TARYMSKA

E
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Fot. 1. Strefa zlodowacenia w Himalajach ma przeważnie szerokość tylko kilku kilo-

metrów

Photo 1. Glaciation zone in the Himalayas is usually only several kilometres wide

Fot. 2. Zlodowacenie typu tybetańskiego

Photo 2. Tibetan glaciation
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Fot. 3. Zlodowacenie ścianowe

Photo 3. Wall glaciation

Lodowce górskie typu tybetańskiego są też charakterystyczne dla Ladakhu, 

dla wschodniej części Karakorum, a przede wszystkim dla grzbietów występu-

jących pośród Kotlin Środkowego Tybetu, dla suchego Kunlun-szan, dla bardzo 

suchych grzbietów występujących pośród Kotlin Północnego Tybetu i dla wiel-

kiego, także bardzo suchego pasma Altun-szan, jak również dla wschodniej, 

chińskiej części Tien-szan.

Zupełnie innym typem zlodowacenia charakteryzują się masywy Zachod-

niego Karakorum. Wyższe piętro lodowcowe jest tu wykształcone podobnie jak 

w Himalajach (fot. 4), za to lodowce dolinne osiągają imponujące długości, li-

czone w dziesiątkach kilometrów (fot. 5). Zastanawiająca jest następująca cecha 

tych gór. Rozmiary lodowców dolinnych w kontynentalnym Karakorum, podob-

nie jak w Tien-szane i w Pamirze, są wielokrotnie większe niż w monsunowych 

Himalajach. Być może dysproporcja ta jest wynikiem ocieplających właściwości 

mas powietrza monsunowego, być może ważną rolę odgrywa aktywność współ-

czesnej tektoniki. Ale można też postawić inną tezę – zlodowacenie Karakorum 

pochodzi z poprzedniej, niedawnej, bardzo wilgotnej epoki klimatycznej. Pew-

ne dowody na słuszność takiego rozumowania autor odnalazł w Ladakhu (Zgo-

rzelski 2006) 

W krajobrazach krain tybetańskich rozpościerających się między Wysokimi 

Himalajami i pasmem Altun-szan obok przeważnie obłych gór (tylko nieliczne 
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Fot. 4. Zlodowacenie typu himalajskiego

Photo 4. Himalayan glaciation

Fot. 5. Zlodowacenie typu Karakorum

Photo 5. Karakoram glaciation
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masywy charakteryzują się tzw. rzeźbą alpejską) dominują bardzo rozległe, tek-

toniczne kotliny, wydłużone z zachodu na wschód i szerokie, tektoniczne doli-

ny także w większości przyjmujące kierunek równoleżnikowy (fot. 6).

W dnach kotlin południowej i środkowej części Tybetu dominuje latem 

przesycona wodą, zaś zimą zamarznięta górska tundra bagienna z wielkimi po-

lami bugrów.

W kotlinach części północnej, głównie w Kotlinie Cajdamskiej, wyższe po-

ziomy są przeobrażone przez procesy peryglacjalne lub nadsypane osadami 

rzecznymi (często zwydmionymi), a w ich dnach występują pustynie śródgór-

skie (ryc. 4) (Jintai 1987).

Zachodnie obramowanie omawianego terytorium stanowią łańcuchy gór-

skie Pamiru i Tien-szanu. Są to suche, śródkontynentalne góry wysokie, w któ-

rych obok lodowców typu Karakorum i zajmujących niewielkie powierzchnie 

lodowców wierzchowinowych wykształciły się lodowce typu dendrytycznego.

Od północnego zachodu analizowany obszar ogranicza górotwór Ałtaju. 

Jego część zachodnia, Ałtaj Wysoki (Ałtaj Rosyjski i Ałtaj Mongolski) jest asy-

metryczna pod względem krajobrazowym. Skłony północne są wilgotne, a po-

łudniowe suche. W Ałtaju Wysokim wykształcił się specyfi czny typ zlodowace-

nia wierzchowinowo-stokowego i dolinnego.

Wschodnia część Ałtaju – Ałtaj Gobijski reprezentuje typ gór suchych, bez-

lodowcowych. Jedynie w najwyższych ich partiach można napotkać nieliczne 

śnieżniki.

Na północ od Ałtaju Gobijskiego rozpościerają się góry Changaj, które sta-

nowią północną granicę Azji Centralnej. Nie ma wśród nich lodowców, ale po-

Fot. 6. Góry Tybetu

Photo 6. Mountains of Tibet
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Ryc. 4. Piętra klimatyczno-morfologiczne w północno wschodniej części Qinghai-Xizang

(wg. Wang Jintai 1987)

Fig. 4. Climate and morphological layers in the north-eastern part of the Qinghai-Xizang

(after Wang Jintai 1987)
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dobnie jak w Ałtaju Wysokim występuje tu wyraźna asymetria krajobrazowa. 

Zbocza południowe są suche i bardzo suche, a na bardziej wilgotne zbocza pół-

nocne wysoko wkraczają lasy modrzewiowe. Odrębnością krajobrazową Chan-

gaju są formy rzeźby wulkanicznej.

Typ gór skrajnie suchych i przeważnie bezlodowcowych reprezentują także 

najbardziej wysunięte na wschód partie Tien-szanu i bezlodowcowe pasma od-

dzielające Kotlinę Turfańską od głównej części Kotliny Tarymskiej.

Między wschodnią częścią Tien-szanu na południowym zachodzie, Altun-

szanem na południowym wschodzie i Ałtajem Gobijskim na północy rozpoście-

ra się Wyżyna Gobi. Gobi ma charakter pyłowo-gruzowy lub pyłowo-żwirowy. 

W sensie fi zjonomicznym jest to zespół równin i bardzo rozległych, płytkich 

niecek obramowanych niezwykle silnie zdegradowanymi pozostałościami daw-

nych pasm górskich. W sąsiedztwie wyższych gór powierzchnię pustyni rozci-

nają wielkie, wielopoziomowe, suche doliny. W stosunku do powierzchni pu-

styni obszarów piaszczystych i zwydmionych jest na Gobi niewiele.

Z obserwacji obrzeżeń pustyni Takla Makan, zajmującej dno Kotliny Tarym-

skiej można wnioskować, że jest ona wykształcona w analogiczny sposób jak 

Gobi. Natomiast z analizy obrazów satelitarnych wynika, że w centrum domi-

nują rozległe obszary zwydmione.
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