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1.

WSTÊP

Rejon Krynicy jest doœæ specyficzny pod wzglêdem warunków hydrogeologicznych.
Wystêpuj¹ce tu wody podziemne o podwy¿szonej mineralizacji, mineralne wody lecznicze,
szczególnie szczawy, oraz wody zwyk³e s¹ œciœle zwi¹zane z budow¹ geologiczn¹ starszych i g³êbiej zalegaj¹cych utworów. Czwartorzêdowe utwory powierzchniowe charakteryzuj¹ siê ma³¹ mi¹¿szoœci¹, s¹ przewa¿nie zailone i zajmuj¹ niedu¿e obszary. Z tego powodu magazynuj¹ tylko niewielkie iloœci wody, g³ównie w nadrzecznych ¿wirowiskach lub
pod wiêkszymi osuwiskami.
Formacj¹ silnie wodonoœn¹ s¹ przede wszystkim grubo³awicowe, porowate i spêkane
piaskowce magurskie oraz piaskowce krynickie. ród³a zlokalizowane w ich obrêbie charakteryzuj¹ siê stosunkowo du¿ymi wydajnoœciami w porównaniu ze Ÿród³ami wyp³ywaj¹cymi z innych otworów i zosta³y ujête g³ównie dla celów komunalnych. ród³a o niezbyt
du¿ych wydajnoœciach nie s¹ wykorzystane gospodarczo i mog¹ s³u¿yæ jako lokalne ujêcia,
awaryjne oraz na cele turystyczne. Czynnikami decyduj¹cymi o kierunku zagospodarowania takich Ÿróde³ s¹ ich wydajnoœci oraz sk³ady fizykochemiczne ujmowanych wód.
2.

BUDOWA GEOLOGICZNA REJONU KRYNICY

W budowie geologicznej rejonu Krynicy bior¹ udzia³ utwory fliszu karpackiego oraz
czwartorzêdowe utwory powierzchniowe, które tworz¹ nieci¹g³¹ pokrywê o zmiennej mi¹¿szoœci [6]. Utwory fliszowe nale¿¹ do p³aszczowiny magurskiej buduj¹cej Gorce, Beskid
S¹decki i czêœæ beskidu Niskiego. Z literatury [1, 3] wynika, ¿e w rejonie Krynicy utwory
fliszu karpackiego reprezentowane s¹ przez pstre ³upki eoceñskie, warstwy beloweskie oraz
piaskowce magurskie (rys. 1).
* Wydzia³ Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH, Kraków
** Praca wykonana w ramach badañ statutowych
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Rys. 1. Strefy brekcji tektonicznej przy dyslokacji tylickiej (rejon Ÿród³a Jan) na tle regionalnego
przekroju przez Krynicê [1]: 1 – piaskowcowe warstwy ³¹ckie, 2 – brekcja tektoniczna piaskowcowych
warstw ³¹ckich, niekiedy margli („³¹ckich”), 3 – osady tarasu – piaski z fragmentami ostrokrawêdzistych ska³ fliszowych, 4 – gliniasto-piaszczysta zwietrzelina stokowa, 5 – nawiercone poziomy wodonoœne (a – wody zwyk³e, b – szczawy), 6a – otwory le¿¹ce na linii przekroju, 6b – otwory rzutowane,
7–9 – strefa s¹decka (bystrzycka): 7 – warstwy beloweskie z marglami ³¹ckimi, 8 – warstwy ³¹ckie,
9 – ³upki czerwone z Hanuszowa (Mniszka) z wk³adkami piaskowców (eocen œrodkowy), 10–11 –
strefa krynicka: 10 – warstwy z Zarzecza, 11 – ogniwo piaskowców krynickich, 12 – dyslokacje
(dk – dyslokacja krynicka, dt – dyslokacja tylicka), 13 – strefa brekcji w obrêbie dyslokacji tylickiej,
14 – lokalizacja przestrzenna kamienio³omu przy ul. Pu³askiego w Krynicy (odwrócone warstwy
³¹ckie)

Pstre ³upki s¹ najstarszymi znanymi tu utworami i wystêpuj¹ na powierzchni w postaci dwóch w¹skich smug, ci¹gn¹cych siê z pó³nocnego zachodu na po³udniowy wschód,
tj. od Ÿróde³ potoku na po³udniowo-wschodnich stokach Góry Krzy¿owej poprzez teren Zdroju, i dalej przez trzy odwierty Zuber usytuowane na po³udniowo-zachodnich stokach Góry
Parkowej. Smugi te s¹ przedzielone przez piaskowce glaukonityczne œrednio- i grubo³awicowe,
szarozielone z zielonymi ³upkami. Ich mi¹¿szoœæ jest zmienna i wynosi od 30 do 60 m. Pstre
³upki z Krynicy stanowi¹ najprawdopodobniej górn¹ czêœæ pstrych ³upków eoceñskich.
292

Warstwy beloweskie stanowi¹ du¿y kompleks piaskowcowo-³upkowy, rozdzielony
piaskowcem krynickim o charakterze zlepieñca. Warstwy te ci¹gn¹ siê dwoma szerokimi,
równoleg³ymi pasami z po³udniowego wschodu na pó³nocny zachód. Jeden z nich, po³udniowo-zachodni biegnie przez Krynicê, drugi – pó³nocno-wschodni przez wieœ Mochnaczkê. Wykszta³cenie warstw beloweskich w obu pasach jest ró¿ne, co pozwoli³o miêdzy innymi wydzieliæ w tym rejonie dwie odrêbne strefy facjalne:
1) krynick¹ na po³udniowym zachodzie,
2) s¹deck¹ na pó³nocnym wschodzie.
W strefie facjalnej krynickiej wydzielono:
– warstwy beloweskie dolne,
– piaskowce i zlepieñce krynickie,
– warstwy beloweskie górne.
Warstwy beloweskie dolne w okolicy Krynicy s¹ silnie pofa³dowane i znajduj¹ siê
zazwyczaj w kontakcie tektonicznym z pstrymi ³upkami. W przybli¿eniu ocenia siê ich
mi¹¿szoœæ na oko³o 400 m. Stanowi¹ one zespó³ ³upkowo-piaskowcowy, w którym oba
typy skalne znajduj¹ siê mniej wiêcej w równowadze. Piaskowce te wykszta³cone s¹ jako
drobnoziarniste i doœæ twarde, przewa¿nie cienko³awicowe, a ³awice grubsze ni¿ 0,5 m
nale¿¹ do rzadkoœci.
Piaskowce krynickie stanowi¹ zespó³ grubo³awicowych piaskowców gruboziarnistych
z wk³adkami zlepieñców. Wykazuj¹ one du¿¹ zmiennoœæ mi¹¿szoœci. Rozpadaj¹ siê na szereg oddzielnych ³awic lub ³¹cz¹ w jeden czy dwa wielkie kompleksy. W Krynicy wystêpuj¹
one na prawym zboczu poni¿ej deptaka i ci¹gn¹ siê a¿ do Krynicy Wsi. Najlepiej rozwiniête s¹ w dolinie Szczawnicznych Potoków, gdzie tworz¹ dwa kompleksy po 60 i 150 m
(górny), z wk³adkami zlepieñców.
Warstwy beloweskie górne nie ró¿ni¹ siê w istotnym stopniu od dolnych, jednak¿e
w niektórych miejscach zawieraj¹ wk³adki grubo³awicowych piaskowców, mniej lub wiêcej
zbli¿onych do magurskich. Zgodnie z dotychczas ustalonym podzia³em stratygraficznym
utworów wystêpuj¹cych na terenie Krynicy i okolic wszystkie dotychczas omówione
wchodz¹ w sk³ad strefy krynickiej [1]. Utwory zaliczone do drugiej strefy tzw. strefy s¹deckiej pojawiaj¹ siê dopiero na terenie Mochnaczki, gdzie wykazuj¹ odmienne wykszta³cenie. Wystêpuj¹ tam pstre ³upki i warstwy beloweskie. Te ostatnie nie maj¹ wyraŸnego
wk³adu piaskowców krynickich, natomiast w górnej czêœci wystêpuj¹ wk³ady piaskowców
grubo³awicowych, ale zazwyczaj drobno- oraz œrednioziarnistych i stopniowo przechodz¹
w warstwy podmagurskie i piaskowce magurskie.
Piaskowce magurskie stanowi¹ najm³odsze ogniwo p³aszczowiny magurskiej i reprezentowane s¹ przez kilkusetmetrowej mi¹¿szoœci kompleks o przewadze grubo³awicowych
piaskowców. Jako ska³y najbardziej odporne na tym terenie, buduj¹ one wszystkie wiêksze
wzniesienia. Wystêpuj¹ zazwyczaj w ³awicach o mi¹¿szoœci 0,5÷2 m. rzadko grubszej,
tworz¹c wówczas progi i grzbiety skalne.
Utwory czwartorzêdowe, pokrywaj¹ce ska³y starsze, reprezentowane s¹ przez zwietrzeliny i rumosze miejscowe oraz ¿wiry i materia³ tarasów dolin rzecznych. Zwietrzeliny
i rumosze miejscowe pokrywaj¹ powierzchniê terenu warstw¹ o bardzo zmiennej gruboœci,
na ogó³ jednak niewiele przekraczaj¹c¹ 0,5 m i tylko miejscami osi¹gaj¹c¹ kilka metrów.
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Na wierzcho³kach wzgórz, na grzbietach i stromych zboczach warstwa ta znacznie maleje
i ska³y lite czêsto przebijaj¹ spod gleby. Na pod³o¿u warstw beloweskich i pstrych ³upków
zwietrzelina jest ilasta i usiana drobnymi, ostrokrawêdzistymi okruchami piaskowców.

3.

GENEZA WÓD I ICH ZWI¥ZEK Z BUDOW¥ GEOLOGICZN¥

Wystêpowanie szczaw w znacznym stopniu uzale¿nione jest od lokalnej budowy geologicznej [1, 3, 5, 6]. ród³a w rejonie Krynicy wystêpuj¹ g³ównie w wypiêtrzonych strefach starszych utworów. Sporadycznie napotyka siê je równie¿ w obrêbie wystêpowania
mocno spêkanych piaskowców magurskich. Najwiêksz¹ koncentracjê miejsc wystêpowania
szczaw stwierdzono w strefie wypiêtrzenia krynickiego, tj. miêdzy Krynic¹ a Tyliczem.
Wydajnoœæ Ÿróde³ wystêpuj¹cych w omawianym obszarze zale¿y od budowy geologicznej.
Spoœród Ÿróde³ najwiêkszym wydatkiem charakteryzuje siê Zdrój G³ówny, który le¿y
w dyslokacji krynickiej. Pozosta³e Ÿród³a wystêpuj¹ce w tym terenie znajduj¹ siê w strefach
spêkañ.
Wszystkie szczawy „p³ytkie”, a wiêc ujête Ÿród³a powstaj¹ przez nasycenie wód atmosferycznych dwutlenkiem wêgla wêdruj¹cym z do³u. Dowodzi tego ogromna zmiennoœæ
nasycenia dwutlenkiem wêgla oraz zmiennoœæ sk³adu chemicznego wody przy sta³ej obecnoœci kationów wapnia, magnezu, ¿elaza. Sta³a obecnoœæ w wodach krynickich wapnia,
magnezu i ¿elaza wynika ze sk³adu chemicznego wystêpuj¹cych tu utworów fliszowych
[1, 5, 6].

4.

RÓD£A

Warunki hydrogeologiczne Krynicy s¹ œciœle zwi¹zane z budow¹ geologiczn¹ g³êbszych utworów. Czwartorzêdowe utwory powierzchniowe maj¹ ma³¹ mi¹¿szoœæ, s¹ przewa¿nie mniej lub wiêcej ilaste i zajmuj¹ niedu¿e obszary, wskutek czego mog¹ magazynowaæ tylko niewielkie iloœci wody, g³ównie w nadrzecznych ¿wirowiskach lub pod wiêkszymi osuwiskami. Formacj¹ silnie wodoch³onn¹ s¹ przede wszystkim grubo³awicowe,
porowate i spêkane, a wiêc szczelinowate piaskowce magurskie oraz piaskowce krynickie.
Kompleksem ma³o przepuszczalnym s¹ warstwy beloweskie i pstre ³upki ze wzglêdu na
du¿y udzia³ ³upków ilastych oraz zbitych i ma³o porowatych piaskowców. W wyniku tego
na granicy piaskowców magurskich i warstw beloweskich pojawiaj¹ siê zazwyczaj mniejsze
lub wiêksze Ÿróde³ka, których wydajnoœæ zale¿y od lokalnych warunków geologicznych.
Równie¿ w samej serii piaskowców magurskich, zw³aszcza w czêœci dolnej, istniej¹ wk³adki ³upków, które dziel¹ je niekiedy na parê poziomów wodonoœnych. Jeœli wychodnie tych
warstw biegn¹ na d³u¿szej przestrzeni, wówczas Ÿród³a mog¹ przy odpowiedniej konfiguracji terenu uszeregowaæ siê w jeden ci¹g. Znaczna czêœæ Ÿróde³ „wód s³odkich” ma charakter
Ÿróde³ szczelinowo-warstwowych i przelewowych.
Najbardziej zasobne w wodê jest pasmo piaskowców magurskich strefy s¹deckiej,
obejmuj¹ce grzbiety Szalonego – Góry Parkowej oraz Huzarów – Kotylicy – Hawrylakówki – Kopciowej [1, 6]. Rozciête ca³¹ sieci¹ potoków oddaj¹ one wodê w szeregu mniej lub
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wiêcej obfitych Ÿróde³. Stosunkowo du¿e wydatki Ÿróde³ wynikaj¹ m.in ze stromego ustawienia warstw, ich spêkania oraz g³êbokiego przefa³dowania. Warunki te powoduj¹, przy
niedu¿ej powierzchni zlewni, ³atwiejsz¹ infiltracjê i zwiêkszenie objêtoœci ska³ magazynuj¹cych wodê. Jednak ogólne iloœci wody nie s¹ zbyt du¿e, jak na potrzeby Krynicy i przy
ujêciu niemal wszystkich Ÿróde³ tej strefy w okresie posuchy i szczytu maksymalnego sezonu uzdrowisko cierpi na niedostatek wody.
Pomijaj¹c rejon Jaworzyny, w strefie krynickiej piaskowce magurskie wystêpuj¹ równie¿ w grzbiecie Góry Krzy¿owej i poprzez dolinê Czarnego Potoku rozci¹gaj¹ siê na po³udnie, tworz¹c grzbiet Palenicy. Obszar ten jest stosunkowo niewielki i cechuje siê ³agodniejszym, a nieraz zupe³nie p³askim u³o¿eniem warstw. S¹ one w tym rejonie mniej spêkane
i trudniej ch³on¹ wody opadowe. ród³a o wiêkszej wydajnoœci znajduj¹ tu siê jedynie
w dolinie Czarnego Potoku. ród³o na po³udniowym stoku Góry Krzy¿owej wystêpuje na
granicy piaskowców magurskich i podœcielaj¹cych je warstw beloweskich, natomiast drugie znajduje siê na uskoku s³otwiñskim, obcinaj¹cym od zachodu piaskowce magurskie
Góry Krzy¿owej.
Piaskowce krynickie tworz¹ na terenie samego Zdroju zbyt cienkie wk³adki wœród
warstw beloweskich, aby mog³y odegraæ wiêksz¹ rolê w akumulacji wody. Na terenie
Krynicy Wsi, gdzie znacznie wzrasta ich mi¹¿szoœæ, roœnie ich znaczenienie jako serii wodonoœnej.
W samych warstwach beloweskich wystêpowanie Ÿróde³ wód „s³odkich” nale¿y do
rzadkoœci. Jedynie na zboczu Góry Drabiakowskiej wytryska parê Ÿróde³, ale o stosunkowo
ma³ej wydajnoœci. S¹ to prawdopodobnie p³ytkie wody [6], które na tym niezbyt stromym
stoku przenikaj¹ przez zwietrza³e, pokruszone warstwy beloweskie i spiêtrzone na p³asko
le¿¹cej wk³adce ³upkowej, wyp³ywaj¹ paroma rynienkami na powierzchniê terenu.

5.

WYKORZYSTANIE NIEZAGOSPODAROWANYCH RÓDE£

Wystêpuj¹ce w p³aszczowinie magurskiej wody mineralne s¹ surowcem, który jest lub
mo¿e byæ wykorzystany w lecznictwie uzdrowiskowym, do produkcji wód sto³owych
i leczniczych oraz do zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹ [1]. W obrêbie p³aszczowiny magurskiej funkcjonuje obecnie osiem uzdrowisk, z których dwa znajduj¹ siê w zewnêtrznej
strefie hydrochemicznej (Rabka i Wapienne), dwa w strefie przejœciowej (Szczawnica
i Wysowa), a pozosta³e cztery w strefie centralnej (Piwniczna, ¯egiestów Zdrój, Muszyna
i Krynica) [1]. Uzdrowiska zlokalizowane w centralnej strefie hydrochemicznej bazuj¹ na
szczawach typu: HCO3–Ca–Mg–Na,Fe; HCO3–Ca; HCO3–Mg; HCO3–Mg–Ca,Fe oraz
HCO3–Na–Ca,Fe.
Niezale¿nie od wykorzystywanych w Uzdrowisku Krynica leczniczych wód mineralnych, w obrêbie p³aszczowiny magurskiej istniej¹ udokumentowane zasoby wód mineralnych i leczniczych, które do tej pory nie zosta³y zagospodarowane. W artykule przeanalizowano 11 Ÿróde³, których charakterystykê fizykochemiczn¹ oraz mo¿liwoœci ich zagospodarowania przedstawiono w tabeli 1 [2, 4].
295

296

S³oneczne
16B

Mi³oœæ

1

2

0,19% szczawa
HCO3–Ca
0,18% szczawa
HCO3–Ca–Fe

Typ wody

11

10

9

8

7

6

5

4

ród³o
poni¿ej
³awki
ród³o
poni¿ej
ogródków
ród³o
w drewnianej
obudowie
ród³o
w brzegu
Czarnego
Potoku
ród³o
naprzeciw
os. Czarny
Potok
ród³o Pod
Szalone
ród³o nad
Wy¿nim
Koñcem
ród³o
k/oczyszczalni œcieków
9,4
8,3
7,7

5,2

5,6
9,9
7,8

6,6

0,16% szczawa
HCO3–Ca

0,25% szczawa
HCO3–Ca

0,12% szczawa
HCO3–Ca–Mg

0,05% szczawa
HCO3–Ca–Mg

0,13% szczawa
HCO3–Ca–Mg–Fe

0,02% woda
HCO3–Ca–Mg

0,03% woda
HCO3–Ca–Mg
309

196

1258

510

1246

2489

1599

2257

4986

1768

6,9
9,4

1867

9,7

Na+

Ca2+

Mg2+

Fe2+ Mn2+

F–

Cl–
2,59

4,37

6,01

88,18 19,46 3,93 0,23 0,010 3,55 40,97

–

–

4,19

2,05

7,30

0,20 0,02 0,025 3,55 14,54

50,10 14,59 1,36 0,05 0,065 3,55 23,91

36,07

1930 7,30 208,42 43,78 28,88 1,86 0,178 10,64 6,72

1890 7,75

1100 6,14 234,47 40,13 3,80 0,53 0,188 7,09 13,58

2560 29,82 488,98 54,72 6,82 0,78 0,165 3,55

1760 28,54 304,61 34,05 9,83 0,86 0,123 12,41 5,38

2320 15,29 432,86 51,07 33,23 1,42 0,165 8,86

1320 903,0 176,35 131,33 6,23 0,25 0,157 14,18 0,64

189

122

900

330

903

1861

1175

1678

3661

1283

1408

SO2–
HCO–3
4

2200 5,47 378,76 30,25 11,29 1,69 0,190 7,09 22,46

2292 11.31 352,90 49,01 6,88 0,77 0,170 2,60

Temp. Mineral.
CO2
wody
[°C] ogólna

0,23% szczawa
HCO3–Ca–Fe

Zdrój
0,50% szczawa
3 S³otwiñski
II
HCO3–Na

Nazwa
Ÿród³a

Lp.

Parametry fizykochemiczne wody [mg/dm3]

udostêpnienie
turystom

udostêpnienie
turystom
lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹

lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹

lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹

udostêpnienie
turystom
udostêpnienie
turystom
lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹
lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹
lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹
lokalne
zaopatrzenie
w wodê pitn¹

Propozycje
zagospodarowania
wody

Tabela 1
Charakterystyka fizykochemiczna oraz mo¿liwoœci wykorzystania niezagospodarowanych Ÿróde³ w rejonie Krynicy

6.

PODSUMOWANIE

Wody Krynicy i najbli¿szych okolic s¹ to w przewa¿aj¹cej czêœci szczawy, których
obszar wystêpowania jest zwi¹zany z budow¹ g³êbszego pod³o¿a i wykazuje du¿¹ niezale¿noœæ od przebiegu strukturalnego. Pochodzenie ich jest ró¿ne. Wody Ÿródlane s¹ zwyk³ymi
wodami atmosferycznymi, których chemizm uleg³ zmianie przez nasycenie dwutlenkiem
wêgla i reakcjê z otaczaj¹cymi ska³ami. Wody g³êbokie w omawianym rejonie s¹ wodami
reliktowymi, wykazuj¹cymi du¿e podobieñstwo chemiczne do karpackich solanek naftowych i nale¿y je uwa¿aæ za nieco zmodyfikowane wody z³o¿owe. Zasoby wód p³ytkich s¹
odnawialne i podobnie jak wszystkie wody gruntowe, w przypadku zak³ócenia re¿imu hydrologicznego podlegaj¹ zmianom zarówno pod wzglêdem wydajnoœci, jak i chemizmu.
Wody mineralne z obszaru Krynicy w 50% wykorzystywane s¹ do kuracji pitnej, a oko³o
40% przeznaczanych jest do kuracji k¹pielowych. Niezale¿nie od wykorzystywanych
w Uzdrowisku Krynica leczniczych wód mineralnych w obrêbie p³aszczowiny magurskiej
istniej¹ udokumentowane zasoby wód mineralnych i leczniczych, które do tej pory nie zosta³y zagospodarowane. Najczêœciej s¹ to Ÿród³a, które ze wzglêdu na swoj¹ wydajnoœæ,
po³o¿enie i wysok¹ jakoœæ wody mog¹ byæ wykorzystane jako ujêcia wód pitnych. Zród³a
o wiêkszej wydajnoœci i zlokalizowane w rejonie zabudowañ mieszkalnych mog¹ s³u¿yæ do
zaopatrzenia ludnoœci w wodê pitn¹, natomiast po³o¿one w rejonie szlaków turystycznych,
po odpowiednim zagospodarowaniu, udostêpnione dla turystów.
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