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WSTĘP

Chemizm  wód  podziemnych  kształtowany  jest  pod 

wpływem  wielu  współdziałających  ze  sobą  czynników 

i  procesów,  przy  czym  ich  znaczenie w  określonych  śro‐

dowiskach  przyrodniczych  nie  jest  równorzędne.  Proble‐

matyka  dotycząca  procesów  i  zjawisk  modyfikujących 

skład chemiczny wód podziemnych oraz  rozważania nad 

wpływem  zarówno  całych  grup  czynników,  jak  i  czynni‐

ków  jednostkowych odgrywa  istotną  rolę w ocenie odna‐

wialności  i  krążenia  wód  podziemnych  (LopezChicano 

i  in.  2001; Kowalczyk, Witkowski 2008;  JakóbczykKar‐

pierz i in. 2017; Witkowski i in. 2018).

Poruszona w  tytule  problematyka  omówiona  została 

na przykładzie subregionu Karpat wewnętrznych, charak‐

teryzującego  się  występowaniem  na  niewielkiej  prze‐

strzeni  kontrastowo  różnych  jednostek  morfologicznych 

i  litologicznostrukturalnych  (Paczyński  2007;  Chowa‐

niec  i  in.  2007;   Małecka  i  in.  2007). W  skład  polskich 

Karpat  wewnętrznych  wchodzą  trzy  główne  jednostki 

geologicznostrukturalne  o  łącznej  powierzchni  1106 

km2:  Tatry,  niecka  podhalańska  oraz  pieniński  pas  skał‐

kowy (rys. 1). Duże zróżnicowanie przyrodnicze regionu 

rzutuje w sposób  istotny na  stan  jego zagospodarowania. 

Jest  to obszar o charakterze wypoczynkowym, odwiedza‐

ny przez rzesze turystów. Gwałtowny rozwój bazy wypo‐

czynkowej i zaplecza gospodarczego spowodował wzrost 
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zainteresowania  wodami  podziemnymi,  szczególnie  wy‐

korzystaniem wód termalnych.

HISTORIA ODKRYCIA WÓD TERMALNYCH

NA PRZEDPOLU TATR

Pierwsze  wzmianki  dotyczące  składu  chemicznego 

i  termiki  wód  podziemnych  dotyczyły  masywu  tatrzań‐

skiego, kiedy to Zejszner (1844 r.) odkrył istnienie ciepli‐

cy  jaszczurowskiej.  Problem  przemieszczania  się  wód 

opadowych  systemem  szczelin  i  próżni  krasowych  na 

znaczne  głębokości  poruszany  był  również  przez Szajno‐

chę (1891 r.), ale dopiero ponad pół wieku później Gołąb 

(Sobol  1959)  podał  szczegółowy  schemat  krążenia  wód 

zasilających ówcześnie  jedyną poznaną w granicach Tatr 

Polskich cieplicę.

Jak wynika  ze  schematu    na  rys.  2,  część wód  infil‐

trujących  na  obszarze  Tatr  w  strefie  podreglowej  ulega 

ascenzji, część zaś systemem szczelin i próżni krasowych 

przemieszcza  się  w  kierunku  północnym,  poza  orogra‐

ficzne  granice Tatr,  pod  utworami  fliszu  podhalańskiego. 

Z  inicjatywy  Gołąba  w  1957  r.  w  odległości  trzech  me‐

trów od szczeliny prowadzącej wody cieplicze, wykorzy‐

stywane w  celach  rekreacyjnych w  Jaszczurówce  (fot.  1 

i 2), wykonano wiercenie.

W  czasie  głębienia  otworu,  na  skutek  natrafienia  na 

kawerny  krasowe,  nastąpiło  tąpnięcie  aparatu wiertnicze‐

go i nastąpił dopływ wód chłodnych z dolomitów środko‐

wego  triasu,  przewierconych  w  przedziale  głębokości 

57151  m  p.p.t.  Próby  odcięcia  dopływu  wód  zimnych 

nie powiodły się. Wyniki wiercenia wykazały, że  system 

szczelin  krasowych  rozwinięty  w  utworach  eocenu  nu‐

mulitowego  oraz  dolomitach  środkowego  triasu  komuni‐

kuje  się  z  wodami  Olczyskiego  Potoku.  Fakt  ten 

potwierdziły  również  badania  barwnikowe  oraz  pomiary 

przepływu  w  profilu  podłużnym  Olczyskiego  Potoku 

(Małecka, Humnicki 1989).

Prowadzone  na  terenie  Tatr  i  Podhala  hydrogeolo‐

giczne badania studialne wniosły ogromny zasób wiedzy 

w  rozpoznanie  warunków  przyrodniczych  tego  regionu. 

Sugestie  naukowców  o  zapadaniu  mezozoicznych  skał 

Rys. 1. Geologia polskich Karpat wewnętrznych (Chowaniec 2003)
Fig. 1. Geology of the Polish part of the Inner Carpathians (Chowaniec 2003)
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Rys. 2. Przekrój geologiczny niecki podhalańskiej ze schematem przepływów wód podziemnych (linia przekroju pokazana jest na 
rys. 1) (Chowaniec 2003) 
Fig. 2. Geological crosssection through the Podhale Basin with a scheme of groundwater flow (crosssection line is marked in Fig. 1) 
(Chowaniec 2003) 

Fot.  1.  Nieistniejące  już  kąpielisko  w  Jaszczurówce  (zbiory 
NAC)
Phot. 1. Nonexisting baths in Jaszczurówka (NAC Collection)

Fot. 2. Głowica otworu w Jaszczurówce, stan aktualny 
Phot. 2. Well head in Jaszczurówka, present state
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osadowych  serii  tatrzańskich  pod  utwory  fliszu  i  związa‐

na  z  tym możliwość  przepływu  wód  systemem  szczelin 

i próżni krasowych na znaczne głębokości były podstawą 

dążenia  do  eksperymentalnego  potwierdzenia  tych  fak‐

tów    poprzez  przeprowadzenie wierceń. Rzecznikami  tej 

hipotezy byli  głównie Gołąb  i Sokołowski,  którzy przed‐

stawili  szeroki  program  geofizycznych  i  geologicznych 

prac  badawczych  z  uwzględnieniem  aspektów  ekono‐

micznozłożowych  (Sławiński  1965).  Obszerna  i  szcze‐

gółowa  wiedza  i  intuicja  naukowa  obu  badaczy 

doprowadziły    do odkrycia geotermalnych walorów niec‐

ki podhalańskiej. 

Po  raz  pierwszy wody  termalne  o wyraźnie wyższej 

temperaturze  (36  °C) uzyskano  z otworu Zakopane  IG1 

(Sokołowski  1973).  Dynamiczny  rozwój  badań  wód  ter‐

malnych  polskiej  i  słowackiej  części  przedpola  Tatr  na‐

stąpił  w  późniejszym  okresie  (np.  Sokołowski  1992; 

Kępińska  1994;  1995;  1997;  2001; Małecki  1995;  2007; 

Franko  i  in.  (red.)  1995;  Chowaniec  i  in.  1997a;  1997b; 

Małecka,  Nowicki  2002;  Chowaniec,  Kępińska,  2003; 

Chowaniec  2003,  2011;  2012; Małecka  2003;  Bajo  i  in. 

2004; Małecka, Małecki 2005; Fendek i in.  2005; Zuber 

i  in.  2008). Według  hipotezy  opartej  na  badaniach  tellu‐

rycznych pod  całym  łukiem Karpat wewnętrznych mogą 

znajdować się wody termalne, jednakże na głębokościach 

nieosiąganych  przez  dotychczasowe  wiercenia  (Jankow‐

ski i in. 1982).

Pierwszym  z  15  wykonanych  głębokich  wierceń   

eksploatacyjnobadawczych  był  otwór  Zakopane  IG1, 

zlokalizowany na  przedłużeniu  dyslokacji  potoku Bystra, 

na  zachodnim  zboczu Antałówki  w  Zakopanem.  Z  racji 

głębokości  –  3073  m  −  oraz  różnorodności  prowadzo‐

nych w nim badań, których wyniki opublikowane zostały 

w Biuletynie Instytutu Geologicznego (Sokołowski 1973) 

oraz  długoletnich  obserwacji  monitoringowych  w  zakre‐

sie  dynamiki  i  fizykochemicznej  charakterystyki  wód 

(Małecka  1995; Małecki  1995)  stanowi  reper,  na  tle  któ‐

rego analizowane były wyniki kolejnych wierceń.   12 lat 

po odkryciu wód termalnych na Antałówce zapadła decy‐

zja o wykonaniu następnego otworu – traktowanego jako 

otwór  awaryjny  lub wymienny względem  termy Zakopa‐

ne  IG1.  Mimo  że  głębokość  otworu  Zakopane2  jest 

około  500 m mniejsza  od  projektowanej, wysoka wydaj‐

ność 273 m3/h  i  temperatura 26,4 oC oraz  trudności  tech‐

niczne  w  dalszym  głębieniu  spowodowały  podjęcie 

decyzji  o  zaprzestaniu  dalszego  głębienia  otworu  i  uzna‐

niu  środkowotriasowych  i  eoceńskich  utworów węglano‐

wych za liczący się poziom wodonośny. 

Wody  podziemne  ujmowane  na  Antałówce,  ze   

względu  na  temperaturę  i  zawartość w  nich  siarkowodo‐

ru,    zostały  uznane  przez  Instytut Balneoklimatyczny  za 

wody  nadające  się  do  celów  leczniczych,  kąpielowych 

i  rekreacyjnych.  Chroni  je  obszar  górniczy  (OG)  i  teren 

górniczy  (TG)  Zakopane  o  powierzchni  ponad  17  km2. 

W  zasięgu  tego  obszaru  znalazły  się  również:  otwór 

Skocznia  IG1,  ujęcie  źródła  Pod  Capkami  oraz  źródła 

Barany i Baptyści w Jaszczurówce, wspomagające wodo‐

ciąg  miejski  w  Zakopanem.  Ponadto  wody  termalne  na 

obszarze  niecki  podhalańskiej  są  chronione  następujący‐

mi  obszarami  górniczymi  i  terenami  górniczymi:  OG 

i TG  Podhale  1,  OG  i TG  Białka Tatrzańska,  OG  i TG 

Poronin, OG i TG Bukowina, OG i TG Chochołów i Szy‐

moszkowa (rys. 3).

TEMPERATURA WÓD

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wody mające 

na wypływie temperaturę co najmniej 20 oC mogą być za‐

liczone  do  termalnych  i  uznane  za  lecznicze. W  niecce 

podhalańskiej, z przyrodniczego punktu widzenia, panują 

korzystne warunki do ich powstawania; są nimi:

1.  Bliskość  obszaru  zasilania  (Tatry)  przy  wysokich 

sumach opadów atmosferycznych,

2.  Strome  zapadanie  osadowych  serii  tatrzańskich 

i eocenu węglanowego pod utwory fliszu Podhala,

3.  Drożność  szczelin  i  próżni  krasowych  w  dolomi‐

tach i wapieniach (Pg, T), umożliwiających przepływ 

wód  ku  północy,  zgodnie  z  sekwencją  zapadania 

podpaleogeńskich  kompleksów  skalnych,  stanowią‐

cych  przedłużenie  elementów  geologicznostruktu‐

ralnych  Tatr,    oraz  fakt,  że  eocen  węglanowy 

i mezozoiczne  serie  tatrzańskie,  z  hydrogeologiczne‐

go  punktu  widzenia,  stanowią  połączone  hydraulicz‐

nie  systemy  wodonośne  (Małecka, Witkowski  1981; 

Chowaniec  1989,  2003;  Kępińska  1997;  Małecka, 

Małecki 1998, Małecka i in. 2002); rys. 2.

Poniżej  strefy  termicznie  neutralnej,  gdzie  zanikają 

roczne  wahania  temperatury,  znaczenia  nabiera  gradient 

geotermiczny,  będący  rezultatem  ciepła  wewnętrznego 

Ziemi.  Przykłady  gradientów  w  niecce  podhalańskiej 

w  warunkach  nieustabilizowanych  podano  na  rys.  4. 
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Z  analizy  rozkładu  temperatury  wód mierzonych  na  wy‐

pływie  poszczególnych  otworów  badawczoeksploatacyj‐

nych wynika, że najwyższe wartości −  od 50 do 86 oC − 

notowane  są  w  centralnej  i  północnej  części  niecki 

(tab. 1, rys. 4 i 5). Natomiast w obrębie południowego jej 

skrzydła wody wykorzystywane są w dwojaki sposób: (1) 

jako źródło zaopatrzenia ludności, czego przykładami  są 

ujęcie w Zazadniej  oraz  studnie Hruby Regiel  IG2,  Sta‐

ników  Żleb  i  Skocznia  IG1  na  terenie  Zakopanego, 

a  także (2)  jako wody  termalne Antałówki, przeznaczone 

na  potrzeby  kompleksu  basenowobalneologicznego. 

Można  przyjąć,  że  do  około  500  m,  licząc  od  podnóża 

Tatr,  temperatura  wód  kształtuje  się  od  6  do  10  oC. 

W miarę  oddalania  się  ku  północy,  od  kontaktu  serii  ta‐

trzańskich i eocenu węglanowego z fliszem warstw zako‐

piańskich,  temperatura wód wzrasta do kilkunastu stopni, 

nie  osiągając  jednak  granicy  kwalifikującej wody  do  ter‐

malnych. W  otworach  odwierconych  na  terenie Antałów‐

ki  i  Zazadniej,  oddalonych  o  15001800  m  od  obszaru 

zasilania, występują  już wody  termalne. Charakterystyka 

tych wód w  cyklu  rocznym  i wieloletnim  omówiona  zo‐

stanie  na  podstawie  wyników  badań  monitoringowych 

prowadzonych w otworach Zakopane IG1 i Zakopane2. 

Wyniki  badań  eksperymentalnych,  dotyczące  wstęp‐

nej  identyfikacji  krążenia  wód,  prowadzone  na  terenie 

obszaru górniczego Zakopane,  potwierdziły anonsowane 

już  w  połowie  lat  70.  XX wieku  istnienie  powiązań  hy‐

draulicznych  obu  ujmowanych  na  Antałówce  komplek‐

sów wodonośnych (rys. 6).

Dodatkowym  potwierdzeniem  tej  więzi  jest  reakcja 

źródła  Pod  Capkami  oraz  źródeł  Barany  i  Baptyści 

w  Jaszczurówce  na  eksploatację  zarówno  wód  termal‐

nych Antałówki,  jak  i  otworu  Skocznia  IG1  (Małecka, 

Małecki  1998).    Stosunki  termiczne  wód  podziemnych 

monitorowane  na  Antałówce  rozpatrywać  można 

w dwóch aspektach: 

•  zmian  sezonowych  i  rocznych,  kształtowanych 

głównie  pod  wpływem  czynników  klimatycznych,   

oraz

• zmian spowodowanych czasem trwania i wielkością 

Rys. 3. Tereny i obszary górnicze chroniące wody termalne na obszarze niecki podhalańskiej
Fig. 3. Mining regions and areas protecting thermal waters in the Podhale Basin
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eksploatacji  jednego  poziomu wodonośnego  lub  obu 

ujmowanych poziomów wodonośnych łącznie.

W  obu  otworach  najniższe  temperatury  zanotowano 

w 1979 r., charakteryzującym się w skali ostatniego pięć‐

dziesięciolecia  szczególnie  niskimi  opadami. Ogólnie  za‐

równo  amplitudy  roczne,  jak  i  wskaźnik  zmienności 

pozwalają  na  stwierdzenie  stabilności  termicznej  obu  uj‐

mowanych  kompleksów  wodonośnych.  Różnice  oscylu‐

jące  w  granicach  1  oC,  poza  czynnikami  natury 

przyrodniczej,  częściowo  mogą  być  spowodowane  nie‐

jednorodnością  eksploatacji  oraz  dokładnością  odczytów. 

Jednak  w  obu  otworach  wykresy  średnich miesięcznych 

temperatur  wód  w  sposób  widoczny  nawiązują  do  prze‐

biegu  średnich  miesięcznych  temperatur  powietrza 

(tab. 2, rys. 7).

Stwierdzono  również współkształtność  ciśnień  złożo‐

wych  obserwowanych  na Antałówce  z  przebiegiem  wy‐

dajności  źródeł  drenujących  wody  szczelinowokrasowe 

eocenu węglanowego. 

Zmiany  temperatury,  spowodowane  eksploatacją 

wód,  określono  na  podstawie  czterech  dwunastodnio‐

wych  cykli  badawczych  podczas  pompowania  otworu 

Zakopane IG1, z różną wydajnością. We wszystkich eta‐

pach  badań  największy  spadek  temperatury  występował 

bezpośrednio  po  wyłączeniu  otworu  z  eksploatacji.  Pod‐

czas dwóch dni  temperatura obniżała  się o 5,0 do 5,5oC, 

a  następnie  proces  regresji w  każdym  z wariantów  prze‐

biegał odmiennie w zależności od sezonu badań (rys. 8).

Wyraźny  przełom  w  rozpoznaniu  hydrogeologicz‐

nym  niecki  podhalańskiej  nastąpił  po  odwierceniu  odda‐

lonego  od Tatr  o  12  km,  otworu  Bańska  IG1.  Od  tego 

momentu zainteresowanie badaczy skupiło się głównie na 

gospodarczym  wykorzystaniu  wód  termalnych  jako  czy‐

stego  energetycznie  surowca.  Doprowadziło  to  do

Tabela  1.  Parametry  hydrogeologiczne  odwiertów  z  wodami  termalnymi  oraz  typy  chemiczne  tych  wód  (Chowaniec  2009, 
zmodyfikowana)
Table 1. Hydrogeological parameters of boreholes with thermal waters and their chemical types (Chowaniec 2009, modified)
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powstania w latach 19891993 Doświadczalnego Zakładu 

Geotermalnego  i  rozpoczęcia  budowy  instalacji  dostar‐

czającej  ciepło  do  pobliskich miejscowości  (Sokołowski 

1984;  1985;  1989;  Nowicki  i  in.  1985;  Sokołowski,  Po‐

prawa  1985). Ten  etap  badań,  realizowany  przez  Polską 

Akademię Nauk,  zapoczątkował eksperyment polegający 

na  przesyłaniu  systemem  rurociągów  wód  termalnych 

z  otworu  Bańska  IG1  i  tłoczeniu  ich  do  otworu  Biały 

Dunajec  PAN1,  przy  równoczesnym  odbiorze  ciepła  za 

pomocą wymienników ciepła.

Od roku 1995 prace badawcze związane z eksploata‐

cją  i  zagospodarowaniem energii geotermalnej na Podha‐

lu  oraz  rozpoznanie  parametrów  eksploatacyjnych 

ujmowanych  kompleksów  wodonośnych  prowadzone  są 

przez  Laboratorium  Geotermalne  PAN. Ważnym  proble‐

mem  jest  określenie,   w  jakim  stopniu  eksploatacja wód 

termalnych  w  systemie  dubletu  otworów  BańskaBiały 

Dunajec  wpłynie  na  zaburzenie  relacji  w  przyrodniczo 

uwarunkowanym krążeniu wód oraz w jakim stopniu ule‐

gnie modyfikacji ich skład chemiczny i temperatura.

Na  początku  lat  80.  XX  wieku  Oddział  Karpacki 

Państwowego  Instytutu  Geologicznego  wykonał  w  Bia‐

łym  Dunajcu  otwór  eksploatacyjny  Bańska  IG1. Wodę 

o  temperaturze  ok.  86oC,  eksploatuje  się  trzema głęboki‐

mi  otworami,  a  po wykorzystaniu  jej  ciepła  zatłacza  się 

z  powrotem  do  złoża. W  sumie można  pobierać  670 m3 

wody  na  godzinę.  Energia  cieplna  jest  odbierana  za  po‐

Rys.  5.  Zależność  temperatury  wód  od  głębokości  ujęcia 
podfliszowych  poziomów  wodonośnych  (Chowaniec  i  in. 
1997b)
Fig.  5.  Relationship  between  the  water  temperature  and  the 
intake depth  for  the  subflysch  aquifer  horizons  (Chowaniec  et 
al. 1997b)

Rys.  4.  Przykłady  gradientów 
temperatury  obserwowanych 
w  niecce  podhalańskiej  w
warunkach  nieustabilizowanych 
(Chowaniec 2009)
Fig. 4. Examples of temperature 
gradients  observed  in  the  Pod‐
hale  Basin  in  unstable  condi‐
tions (Chowaniec 2009)
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Rys.  6.  Schematyczne  profile  oraz 
wyniki  badań  hydrogeologicznych 
otworów  ujmujących  wody  termalne 
na  Antałówce  w  Zakopanem 
(Małecka i in. 1977)
Fig. 6. Schematic profiles and  results 
of  hydrogeological  investigations  in 
wells  capturing  thermal  waters  on 
Antałówka  in  Zakopane  (Małecka  et 
al. 1977)

Tabela 2. Porównanie średnich rocznych temperatur wód ujmowanych na Antałówce w Zakopanem
Table 2. Comparison of average annual temperatures of waters captured on Antałówka in Zakopane

:2646



Hydrogeologia, (2018) 2
ISSN 25443623

34

 ARTYKUŁ PROBLEMOWY 

średnictwem wymienników, a ogrzana w nich woda obie‐

gowa  jest  transportowana  rurociągiem  przesyłowym  do 

Zakopanego. Sieć dystrybucyjna  zaopatruje  nie  tylko Za‐

kopane,  ale  również  Biały  Dunajec  i  Bańską  Niżną.  Po‐

nadto  PEC  „Geotermia  Podhalańska”  w  wody  termalne 

zaopatruje dwa aquaparki w Szaflarach:   Termy Szaflary 

i  Gorący  Potok. W  roku  2018  wody  termalne  wykorzy‐

stywano  w  sześciu    kompleksach  geotermalnych  (aqu‐

aparkach) działających na Podhalu – w Szaflarach, Białce 

Tatrzańskiej,  Bukowinie  Tatrzańskiej  (fot.  3),  Chochoło‐

wie  i w Zakopanem oraz w  jednym kąpielisku  czynnym 

sezonowo  na  Szymoszkowej  Polanie  w  Zakopanem 

(Chowaniec i in. 2015).

Kępińska  (1997;  2001)  opracowała  geologicznogeo‐

termalny  model  niecki  podhalańskiej  z  uwzględnieniem 

kolejnych  etapów  jej  paleodynamicznego  rozwoju,  a  na‐

silenie  tych  procesów  uzależniła  głównie  od  anizotropii 

i  stopnia  zaangażowania  tektonicznego  górotworu.  Pro‐

wadzone przez autorkę obserwacje stacjonarne w otworze 

Bańska IG1 wykazały, że przy eksploatacji otworu z wy‐

dajnością  rzędu  2030  m3/h  temperatura  wód  podlegała 

stopniowemu wzrostowi od 60oC w  roku 1990 do około 

80oC w sierpniu 1994 r. (rys. 9).

Wielu  interesujących  danych  hydrogeologicznych 

dotyczących  dynamiki  i  fizykochemicznej  charakterysty‐

ki  wód  podfliszowych  poziomów  wodonośnych  dostar‐

czyły  również  kompleksowe  badania  eksperymentalne 

prowadzone na obszarze całej niecki podhalańskiej przez 

Karpacki Oddział  PIG  oraz Geotermię  Podhalańską  S.A. 

(Chowaniec  i  in.  1997a).  Profile wszystkich wierceń  po‐

twierdzają  fakt,  że  podłoże  podpaleogeńskie  stanowi 

Rys. 7. Średnie miesięczne  tem‐
peratury  wód  termalnych
Antałówki  na  tle  temperatury 
powietrza  (stacja  Zakopane 
Równia),  (R  – wskaźnik  zmien‐
ności  rocznej,  Rs  –  wskaźnik 
zmienności  wieloletniej  z
okresu: III 1976X 1980)
Fig.  7. Average monthly  tempe‐
ratures of  the  thermal waters of 
Antałówka  in  relation  to  air 
temperature  (Zakopane  Równia 
station),  (R  –  annual  variability 
index, Rs – multiannual variabi‐
lity index for: III 1976X 1980) 

Rys.  8.  Kształtowanie  się  temperatury  wody  po  wyłączeniu 
otworu z eksploatacji, IIV okresy badawcze
Fig. 8. Changes of water temperature after closing the well from 
operation, IIV research periods
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przedłużenie  serii  tatrzańskich  (Chowaniec  i  in.  1997b), 

a  eocen  węglanowy  i  mezozoiczne  serie  tatrzańskie  sta‐

nowią  połączone  hydraulicznie  kompleksy  wodonośne 

(Małecka  1980;  Chowaniec  1989;    2003;  Małecka  i  in. 

1996; 2002; Kępińska 1997).

Spośród  odwierconych  otworów  badawczoeksplo‐

atacyjnych  część  ujmuje  analizowane  kompleksy  wodo‐

nośne, pozostałe dokumentują możliwości eksploatacyjne 

i  fizykochemiczną  charakterystykę  wód  bądź  samego 

eocenu  węglanowego,  bądź  też  osadowych  serii  tatrzań‐

skich.  Otwory  ujmujące  wody  szczelinowokrasowe 

eocenu  zlokalizowane  są w obrębie  południowego  skrzy‐

dła niecki i wchodzą w skład zbiornika wód podziemnych 

o  nazwie GZWP nr  441 Zbiornik Zakopane,   wymagają‐

cych  szczególnej  ochrony  (Małecka  i  in.  1990, Małecki 

2007;  Mikołajków,  Sadurski  (red.)  2017). W  skład  tego 

zbiornika  zaliczone  zostały  osadowe  serie  tatrzańskie, 

eocen węglanowy budujący północne stoki Tatr oraz pod‐

fliszowe poziomy wodonośne o ciśnieniu artezyjskim lub 

subartezyjskim. Występują  tu wody  słodkie  o  temperatu‐

rze poniżej 20oC, na głębokości od 100 do około 800 m 

(Małecka  1992).  Podstawowe  informacje  dotyczące  hy‐

drogeologii GZWP nr 441, zawarte we wspomnianej  do‐

kumentacji,  zostały  przedstawione  w  Informatorze  PSH: 

Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce opracowa‐

nym w PIGPIB (Mikołajków, Sadurski (red.) 2017).

Wydajności eksploatacyjne poszczególnych otworów 

z  utworów  podfliszowych  (w  obrębie  GZWP  nr  441) 

mieszczą  się  w  granicach  kilku  do  kilkudziesięciu m3/h, 

a temperatura wód mierzona na wypływie wynosi od 9oC 

w  otworze  Staników  Żleb  do  35,5oC  na Antałówce.  Na 

północ  od  granicy  zbiornika  GZWP  Zakopane  wydajno‐

ści  pojedynczych  otworów,    bez  względu  na  litologię 

i  wiek  ujmowanych  kompleksów  wodonośnych,  są  bar‐

dziej  korzystne  −  od  kilkudziesięciu  do  150  m3/h,  przy 

maksymalnej wartości 550 m3/h uzyskanej z otworu Bań‐

ska  PGP  1  (tab.  1).  Ponadto  w  obrębie  centralnej  i  pół‐

nocnej  części  niecki,  przy  głębokości  otworów 

przekraczającej  2000  metrów,  wody  termalne  osiągają 

znacznie wyższą  temperaturę: od 50 do 86oC. Przytoczo‐

ne  dane  wskazują,  że  na  terenie  niecki  podhalańskiej 

temperatura wód  jest  przede wszystkim  funkcją głęboko‐

ści ujęcia. 

Rys. 9. Temperatura wody w czasie eksploatacji otworu Bańska IG1 (Kępińska 1995)
Fig. 9. Water temperature during exploitation of the Bańska IG1 well (Kępińska 1995)

Fot.  3.  Wykorzystanie  wód  termalnych  w  aquaparku 
w Bukowinie Tatrzańskiej (Arch. BPG)
Phot.  3.  Utilisation  of  thermal  waters  in  the  Bukowina 
Tatrzańska aquapark (Arch. BPG)
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HYDROCHEMICZNA

CHARAKTERYSTYKA WÓD 

Spośród wielu  czynników i procesów 

kształtujących  chemizm  wód  stosunkowo 

najpóźniej  zaczęto  doceniać  wpływ  opa‐

dów  atmosferycznych, mimo  że  początko‐

we  stadium  tworzenia  się  ich  składu 

zachodzi  w  atmosferze  (Małecki  1998; 

Małecki,  Szostakiewicz  2006;    2007). 

Czynnik  ten  w  przypadku  wód  podziem‐

nych  niecki  podhalańskiej,  ze  względu  na 

najwyższe w kraju  sumy opadów  atmosfe‐

rycznych  oraz  bezpośredni  kontakt  z  ob‐

szarem zasilania,  który  stanowią północne  stoki masywu 

tatrzańskiego, nabiera szczególnego znaczenia. 

Skład  chemiczny  wód  opadowych  z  różnych  regio‐

nów  kraju  wykazuje  wyraźną  zależność  między  sumą 

rozpuszczonych składników stałych a stopniem zapylenia 

atmosfery  (rys.  10)  (Małecki  1998;  Małecki,  Matyjasik 

2002).  Z  porównania  tego  wynika,  że  wody  opadowe 

z Hali Gąsienicowej  –  reprezentujące  główną  strefę  zasi‐

lania wód  termalnych,  charakteryzują  się  średnią minera‐

lizacją  rzędu  15  mg/dm3  i  wartością  całkowitego  opadu 

pyłu  7,02  t/km2ꞏrok.  Zawartość  mikroskładników  w  sto‐

sunku  do  makroskładu  wód  opadowych  w  ogólnym  bi‐

lansie  jonowym  stanowi  znikomy  procent.  Średnie 

stężenia powszechnie występujących metali kształtują się 

następująco:  Fe  –  0,085, Mn  –  0,110,  Cu  –  0,006,  Zn  – 

0,356, Sr – 0,009, Ba – 0,010 mg/dm3 (Małecki 1998).

Analizując  rozkład  ogólnej  mineralizacji  wód  pod‐

ziemnych  masywu  tatrzańskiego,  udokumentowano  wie‐

le    prawidłowości  (Małecka  i  in.  1998). W  szczytowych 

partiach  Tatr  wody  krążące  w  skałach  krystalicznych 

i piaskowcach dolnego triasu należą do wód ultrasłodkich 

(rys. 11 −  rejon I). Płytkie krążenie i skład petrograficzny 

utworów mało  podatnych  na  ługowanie  sprawia,  że  pro‐

cesy  kształtujące  chemizm  wód  zachodzą  tu  w  bardzo 

ograniczonym  stopniu. Wody w  dużej mierze  dziedziczą 

cechy  wód  opadowych.  Około  90%  rozpuszczonych 

składników  stałych  jest  doprowadzana  do  wód  podziem‐

nych na drodze infiltracji  i  influacji opadów atmosferycz‐

nych.  Rejon  II  (rys.  11)  reprezentuje  wody  krążące 

w skałach osadowych serii wierchowej o średniej minera‐

lizacji 115 mg/dm3. Obszarowo  jest   on najmniejszy;    je‐

go    występowanie  ogranicza  się  głównie  do  Tatr 

Zachodnich, a udział wnoszonych przez opad składników 

obniża się do 33%. W skład kolejnego rejonu (III) wcho‐

dzą  skały  serii  reglowej  oraz utwory  eocenu węglanowe‐

go.  Jest  to  obszar  o  największym  udziale  zjawisk 

krasowych,  stąd  też  dominującą  rolę  w  kształtowaniu 

chemizmu wód odgrywają wody krasowe o głębokiej pe‐

netracji masywu, co znajduje odzwierciedlenie w ogólnej 

mineralizacji  rzędu  150  mg/dm3.  O  konsekwentnym 

wzroście mineralizacji  oraz  koncentracji  poszczególnych 

składników  od  szczytowych  partii  Tatr  do  ich  podnóża 

świadczą  zestawione  w  tab.    3  wartości  tła  hydroche‐

micznego. 

Procentowy  udział  analiz  o  wartościach  w  zakresie 

tła zawarty jest w granicach 9097%. Mimo że wody krą‐

żące w masywie  tatrzańskim wyraźnie  nawiązują  chemi‐

zmem  do  wykształcenia  litologicznego  kompleksów 

skalnych, w zasilaniu podfliszowych poziomów wodono‐

śnych główną rolę odgrywa infiltracja zachodząca w stre‐

fie  kontaktu  serii  tatrzańskich  i  eocenu  węglanowego 

z  fliszem  łupkowym  warstw  zakopiańskich.  Świadczą 

o  tym  daleko  idące  analogie  składu  chemicznego  wód 

drenowanych  przez  źródła  eocenu węglanowego  oraz  uj‐

mowanych  otworami  wiertniczymi  na  terenie  zbiornika 

GZWP Zakopane. Tak więc w  przypadku  niecki  artezyj‐

skiej Podhala o hydrochemicznych  typach wód decyduje 

nie  tylko  wykształcenie  litologiczne  i  wiek  wodonośca, 

ale  również odległość od obszaru zasilania oraz warunki 

krążenia  i wymiany wód.  Znakomita większość wód  po‐

chodzenia meteorycznego na  terenie Tatr  jest  drenowana 

przez liczne źródła i cieki powierzchniowe, część zaś sys‐

Rys. 10. Zależność mineralizacji wód opadowych od stopnia zapylenia atmosfery
Fig. 10. Relationship between the mineralisation of meteoric water and the degree 
of atmospheric pollution
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temem  szczelin  i  próżni  krasowych  przepływa  ku  półno‐

cy,    zasilając wody głębokiego krążenia ujmowane otwo‐

rami  badawczoeksploatacyjnymi.  Szybkość  przepływu 

tych  wód,  w  miarę  oddalania  się  od  obszaru  zasilania,   

stopniowo  maleje:    od  kilkudziesięciu  metrów  na  rok 

w części południowej   do kilku metrów na  rok w strefie 

przypienińskiej.  Według  klasyfikacji  Witczaka  i  Adam‐

czyka  (1994)  odpowiada  to  ruchowi  średnio  szybkiemu 

do bardzo wolnego, co znajduje potwierdzenie w składzie 

chemicznym wód (Małecki i in. 2006).

Zdaniem Witczaka  (Chowaniec  i  in.  1997a)  w  prze‐

szłości geologicznej cała niecka podhalańska była wypeł‐

niona  wodami  słonymi.  Wielokrotne  przepłukanie  jej 

w  aktualnie  trwającym etapie  infiltracyjnym doprowadzi‐

ło do wysłodzenia wód krążących w południowym skrzy‐

dle  niecki.  Generalnie  wody  te  pod  względem 

hydrochemicznym  nie  odbiegają  od  wód  drenowanych 

przez  wywierzyska  tatrzańskie  i  źródła  eocenu  węglano‐

wego.  Przy  dominacji  typu  HCO3–Ca–Mg,  w  miarę  od‐

dalania  się  od  strefy  intensywnego  zasilania,  przy 

wzrastającej  temperaturze  i  ciśnieniu,  stopniowo wzrasta 

ogólna mineralizacja −  od poniżej 200 mg/dm3 do około 

350  mg/dm3  w  otworze  Zakopane  IG1,  gdzie  wzrost 

udziału  jonu  siarczanowego  wpływa  na  zmianę  hydro‐

chemicznego  typu  wód  na  HCO3–SO4–Ca–Mg  (tab.  4), 

(Małecki 2007). 

W centralnej  i północnej części niecki suma rozpusz‐

czonych  składników  stałych  konsekwentnie  wzrasta, 

osiągając  maksymalną  wartość  około  3000  mg/dm3 

w otworach najbardziej oddalonych od obszaru  zasilania 

(tab. 4 i 5).

W  przypadku  stagnacji  wód  izolowanych miąższym 

nadkładem fliszu wody dążące do osiągnięcia równowagi 

hydrochemicznej  z  otaczającym  środowiskiem  skalnym   

Rys. 11. Hydrochemiczna rejonizacja Tatrzańskiego Parku Narodowego (opracowano na podstawie (Małecka 1996))
1 – numery rejonów hydrochemicznych, 2 – flisz podhalański, 3 – kierunki migracji wód krasowych stwierdzone eksperymentalnie, 
4 – kontakt utworów  tatrzańskich z  fliszem Podhala, 5 – źródła  (Ch – Chochołowskie, Pk – Pod Kopką, C – Pod Capkami, Ba – 
Baptystów, P – Przyporniak), 6 – wywierzyska (Ch – Chochołowskie, L – Lodowe, B – Bystrej Górne i Dolne, G – Goryczkowe, 
O – Olczyskie, K – Koziarczyska), 7 – potoki, 8 – obszary zabudowane. 
Fig. 11. Hydrochemical regions in the Tatra Mts. National Park (based on (Małecka 1996))
1  –  numbers  of  hydrochemical  regions,  2  –  Podhale  Flysch,  3  –  experimentally  detected  direction  of  karst  water migration,  4  – 
contact of deposits of the Tatra Mts. with the Podhale Flysch, 5 – springs (Ch – Chochołowskie, Pk – Pod Kopką, C – Pod Capkami, 
Ba  –  Baptystów,  P  –  Przyporniak),  6  –  vaucluse  springs  (Ch  –  Chochołowskie,  L  –  Lodowe,  B  –  Bystrej  Górne  i  Dolne,  G  – 
Goryczkowe, O – Olczyskie, K – Koziarczyska), 7 – streams, 8 – inhabited areas. 
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charakteryzowałby  się  znacznie  wyższą  mineralizacją. 

Można  zatem  wyciągnąć  wniosek,  że  w  strefie  przypie‐

nińskiej,  natrafiając  na  szczelną  barierę  utworów  unie‐

możliwiających  dalszy  przepływ  wód  w  kierunku 

północnym,  rozpływają  się  wachlarzowato  ku  północne‐

mu  wschodowi  i  północnemuzachodowi  poza  granice 

państwa (rys. 12; Małecka 1992; Małecka, Małecki 1996; 

Chowaniec  i  in.  1997b).  Potwierdzeniem  tego  jest  nega‐

tywny  pod  względem  hydrogeologicznym  wynik  głębo‐

kiego wiercenia w Maruszynie  (Chowaniec,  Sokołowski 

Tabela 3. Zestawienie wartości tła wybranych elementów hydrochemicznych w nawiązaniu do rejonizacji północnych stoków Tatr 
(opracowano na podstawie (Małecka 1996))
Table 3. Compilation of background values of selected hydrochemical elements in relation to the regions on the northern slopes of 
the Tatra Mts. (based on Małecka 1996))

Tabela 4. Hydrochemiczne typy wód w profilu podłużnym niecki podhalańskiej
Table 4. Hydrochemical types of water in a longitudinal crosssection across the Podhale Basin
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1986). Wiercenie  to,  według  Birkenmajera  (1986),  prze‐

biło  kilka  silnie  sfałdowanych  i  zbrekcjonowanych  „jed‐

nostek  skałkowych  i  ich  górnokredowej  osłony”, 

a  pionowy  układ  warstw  skłania  do  wyrażenia  poglądu, 

że  z  podobnym  stylem  budowy  mamy  do  czynienia  co 

najmniej do głębokości 5 km. 

We wszystkich  otworach  reprezentujących  artezyjski 

zbiornik  Podhala  zdecydowanie  dominują  jony  wodoro‐

węglanowe  i  wapniowe. Wyraźne  zmiany  hydrochemicz‐

nych  typów  wód  stwierdzono  na  linii  otworów 

Furmanowa  PIG1,  Poronin  PAN–1.  Pierwszy  z  wymie‐

nionych otworów usytuowany  jest na wysokości 1010 m 

n.p.m.  w  strefie  wododziałowej między  zlewniami  Czar‐

nego  i  Białego  Dunajca,  drugi  −  w  dolinie  Porońca,  na 

rzędnej 741 m n.p.m.

Z  analizy  różnicy wysokości  terenu  oraz  głębokości 

strefy opróbowania wynika, że oba otwory ujmują wody 

występujące na rzędnej oscylującej w granicach 1000 m – 

niezależnie  od wykształcenia  litologicznego  i  wieku wo‐

donośca.

W  Furmanowej  przy  średniej  mineralizacji  kwalifi‐

kującej wody do akratopegów udział jonu HCO3
 stanowi 

około 80% mval, natomiast w Poroninie koncentracja  te‐

go  jonu  ulega  obniżeniu,  przy  równoczesnym  wzroście 

stężeń siarczanów i chlorków. Wzrasta również procento‐

wy udział sodu z kilku milivali do kilkudziesięciu miliva‐

li  w  wodach  południowego  skrzydła  niecki. 

W  konsekwencji  wody  z  otworu w  Poroninie  należą  do 

wód  wielojonowych. W  pozostałych  otworach  reprezen‐

tujących centralną i północną część niecki, przy zaledwie 

Tabela 5. Skład chemiczny wód termalnych ujmowanych otworem Bańska IG1

Table 5. Chemical composition of thermal waters captured by the Bańska IG1 well
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kilkunastoprocentowym  udziale  jonu HCO3
,  zdecydowa‐

nie  dominuje  jon  SO4
2,  oscylujący  w  granicach  50% 

mvali. Zawartość chlorków kształtuje się w granicach od 

kilku  procent  milivali  w  otworze  Chochołów  PIG1  do 

ponad  37%  mval  w  wierceniach  Biały  Dunajec  PAN1 

i Bańska  IG1. Ponadto wody krążące w  systemie wyka‐

zują  wzrastającą  zawartość  chlorków w  kierunku  słabiej 

przemytych stref zbiornika.

Przestrzenne  zmiany  składu  chemicznego wód w ob‐

rębie  podfliszowych  poziomów  wodonośnych  pozostają 

w ścisłym związku z  ich wiekiem określonym na podsta‐

wie badań izotopowych (Małecki 2007; Zuber i  in. 2008; 

Chowaniec i in. 2009). W obrębie południowego skrzydła 

niecki  artezyjskiej  Podhala  występują  wody  młode,  po‐

chodzące  z  infiltracji  współczesnej.  Uzyskane  z  modeli 

komorowych  wieki  trytowe  w  otworach  Zakopane2 

i Zazadnia IG1 wynoszą około 50 lat, a w otworze Zako‐

pane  IG1  średni  wiek  wynosi  około  85  lat,  przy  czym 

wiek  ten  jest  rezultatem  mieszania  się  składowej  młod‐

szej  ([1  –  ß]100  =  17%)  o  średnim  wieku  8,8  roku  ze 

składową  starszą  ([1  –  ß]100  =  83%)  o  średnim  wieku 

100  lat  (Zuber  i  in.  2008)  (rys.  14). W  innych otworach 

zawierających  wody  zwykłe  wieki  trytowe  są  przypusz‐

czalnie zbliżone do tych obserwowanych w otworach Za‐

kopane2  i  Zazadnia  IG1,  a  w  źródłach  −  znacznie 

niższe: od około najwyżej 3 lat dla wywierzysk do około 

10 lat dla innych dużych źródeł.

Uzyskane rezultaty dotyczą wód będących w zasięgu 

wyznaczonego obszaru GZWP Zakopane nr 441. W tabeli 

6 zestawiono wyniki analiz izotopowych wód termalnych 

Rys. 12. Mapa zbiornika wód termalnych Karpat wewnętrznych (według Szklarczyka w: Chowaniec i in. 2007, zmodyfikowana)
Fig. 12. Map of the thermal water reservoir in the Inner Carpathians (after Szklarczyk in: Chowaniec et al. 2007, modified)
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będących  poza  zasięgiem  GZWP441, 

uszeregowane według narastającego wieku 

wody  oszacowanego  jakościowo  z maleją‐

cych stężeń 14C  i  rosnących wartości 13C 
(Chowaniec  2009).  Pokazane  wartości 

13C są zmienione w stosunku do wartości 
z  przedziału  25‰ do  12‰, które  są  naj‐

częściej obserwowane w wodach podziem‐

nych  w  obszarach  zasilania  (Zuber  i  in. 

2007). Te zmiany są niewątpliwie wywoła‐

ne wymianą  izotopową węgla między  roz‐

puszczonymi  węglanami  i  minerałami 

węglanowymi, co utrudnia  ilościowe okre‐

ślenie  wieku  wód  metodą  radiowęglową 

wskutek  częściowego  usuwania  atomów 
14C  z  wody  do  fazy  stałej  (Zuber  i  in. 

2007).

Składy  izotopowe wód  termalnych  nie 

wykazują  oczekiwanego  przesunięcia  war‐

tości  18O  w  stosunku  do  światowej  linii 
opadów  (WMWL),  jako  wynik  wymiany 

izotopowej tlenu jaki zachodzi między wo‐

dą i minerałami węglanowymi (Zuber  i  in. 

2007).  Wykazują  jednak  przesunięcie 

w  stosunku  do  lokalnej  (tatrzańskiej)  linii 

wód infiltracyjnych, zgodnie ze strzałkami 

na rys. 15. 

WNIOSKI

Zainteresowanie  naukowców  wodami 

podfliszowych  poziomów  wodonośnych 

niecki  podhalańskiej  datuje  się  od  czasu 

odkrycia  na  przedpolu  Tatr  w  roku  1964 

wód  termalnych  ujętych  na  Antałówce 

w  Zakopanem. Od  tego  czasu wiele wysu‐

wanych przez badaczy stwierdzeń i hipotez 

dotyczących budowy geologicznej  i warun‐

ków hydrogeologicznych zostało już rozpo‐

znanych  na  drodze  badań 

eksperymentalnych  i  monitoringowych. 

Dziś nie budzi już wątpliwości, że:

• Obszarem  zasilania wód  podfliszowych  poziomów 

wodonośnych  jest  masyw  tatrzański,  a  najintensyw‐

niejsze  zasilanie  zachodzi  w  strefie  kontaktu  Tatr 

z fliszem warstw zakopiańskich.

•  Fizykochemiczna  charakterystyka  wód  niecki  pod‐

halańskiej  wskazuje  na  istnienie  nie  tylko  pionowej, 

ale  i  poziomej  strefowości  w  rozkładzie  temperatur 

i ogólnej mineralizacji wód.

•  Wody  eocenu  numulitowego  i  serii  tatrzańskich 

Rys.  13.  Zmiany  mineralizacji  i  hydrochemicznych  typów  wód  w  przekroju 
podłużnym niecki artezyjskiej Podhala (według Małecki 2007)
Fig.  13.  Changed  of  the  mineralisation  and  hydrochemical  water  types  in 
a  longitudinal  crosssection  across  the  Podhale  artesian  basin  (after  Małecki 
2007)

Rys. 14. Stężenia  trytu  (punkty) w wodach  termalnych w  trzech otworach oraz 
zależności  teoretyczne  (linie) wynikające z dopasowanych modeli komorowych 
(Zuber i in. 2008)
Fig.  14.  Tritium  concentrations  (points)  in  thermal  waters  in  three  wells  and 
theoretical relationships (lines) resulting from matching boxmodels (Zuber et al. 
2008))
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charakteryzują  się  dużą  stabilnością  ter‐

miczną.  Świadczą  o  tym  wyniki  badań 

prowadzone na Antałówce. Pomimo około 

500metrowej  różnicy  w  głębokości  uj‐

mowanych  tu  kompleksów  wodonośnych, 

wody z obu otworów (Zakopane IG1, Za‐

kopane2)  na  przestrzeni  kilkudziesięciu 

lat  wykazują  analogiczne  trendy  zmian 

i  reprezentują  te  same  typy  hydroche‐

miczne HCO3–Ca–Mg w przypadku  eoce‐

nu  numulitowego  i  HCO3–SO4–Ca–Mg 

w  wodach  szczelinowokrasowych  serii 

tatrzańskich  oraz  stabilną  mineralizację 

rzędu 200400 mg/dm3. 

•  Fakt  hydrochemicznej  stabilności  wód 

potwierdzają również wyniki analizy wód 

ujmowanych w pobliżu północnej granicy 

niecki w otworze Bańska IG1. Przy nieco 

niższej  mineralizacji  notowanej  w  czasie 

testów  hydrodynamicznych  prowadzo‐

nych  na  przełomie  lat  1996/1997  różnice 

w  procentowym  udziale  poszczególnych 

jonów zawarte są w graniach 36% mvali. 

Wody  te w kilkunastoletnim okresie  nale‐

żały  niezmiennie  do  siarczanowochlor‐

kowosodowowapniowych  o  mine

ralizacji w granicach 2,53,0 g/dm3.

• W  obrębie  południowego  skrzydła  niec‐

ki  artezyjskiej  Podhala  występują  wody 

młode,  pochodzące  z  infiltracji  współcze‐

Tabela  6. Dane  izotopowe wód  termalnych  niecki  podhalańskiej  niezawierających mierzalnych  stężeń  trytu  (według  (Chowaniec 
2009), z uzupełnieniami)
Table 6.  Isotope data  for  thermal waters  in  the Podhale Basin not  containing detectable  tritium concentrations  (after  (Chowaniec 
2009), supplemented)

Rys.  15.  Skład  izotopowy  wód  termalnych  na  tle  światowej  linii  opadów 
(WMWL)  i  linii  tatrzańskich  wód  infiltracyjnych  (linia  przerywana;  według 
(Zuber i in. 2008; Chowaniec 2009))
Poziome strzałki oznaczają hipotetyczne zmiany wartości δ18O wód termalnych 
wskutek  wymiany  izotopowej  z  minerałami  węglanowymi,  od  wartości 
początkowych  wód  na  obszarze  zasilania  do  wartości  obserwowanych 
w poszczególnych otworach: BANBańska IG 1, BUKBukowina Tatrzańska PIG/
PNiG 1, CHOChochołów PIG 1, FURFurmanowa PIG 1, IG 1Zakopane IG 1, 
PORPoronin  PAN  1,  SZYSzymoszkowa  GT  1,  ZAZZazadnia  IG  1,  Z2
Zakopane 2 
Fig.  15.  Isotope  composition  of  thermal  waters  in  comparison  to  the  world 
meteoric water  line  (WMWL)  and  lines  of  infiltrations waters  in  the Tatra Mts 
(dashed line; after (Zuber et al. 2008; Chowaniec 2009))
Horizontal  arrows  indicate  hypothetical  changes  of  δ18O  values  in  thermal 
waters caused by isotope exchange with carbonate minerals, from initial values of 
waters in the recharge zone to values observed in particular wells: BANBańska 
IG  1,  BUKBukowina Tatrzańska  PIG/PNiG  1,  CHOChochołów  PIG  1,  FUR
Furmanowa  PIG  1,  IG  1Zakopane  IG  1,  PORPoronin  PAN  1,  SZY
Szymoszkowa GT 1, ZAZZazadnia IG 1, and Z2Zakopane 2
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snej. Uzyskane z modeli komorowych wieki  trytowe 

w  otworach  Zakopane2  i  Zazadnia  IG1  wynoszą 

około  50  lat, w otworze Zakopane  IG1  średni wiek 

wynosi  około  85  lat,  przy  czym  jest  on  rezultatem 

mieszania  się  składowej  młodszej,  o  średnim wieku 

8,8  roku,  ze  składową  starszą,  o  średnim wieku  100 

lat,  w  źródłach  wiek  wód  jest  znacznie  niższy:  od 

około 3 lat do 10 lat. 

•  O  hydrochemicznych  typach,  jak  i  o  wieku  wód 

podziemnych  niecki  artezyjskiej  Podhala  decydują 

głównie  odległość  i  wysokość  położenia  obszaru  za‐

silania  oraz  drożność  systemów  szczelinowokraso‐

wych warunkujących szybkość przepływu wód.
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