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1. Karpaty
1.1. Geneza Karpat
Eksplozja ewolucyjna, która nastąpiła na Ziemi około 600 mln lat temu spowodowała, że od
początku ery paleozoicznej środowisko było zróżnicowane, choć świat organiczny ograniczał się do
akwenów morskich. Do ery paleozoicznej (około 230 mln lat temu) na miejscu dzisiejszych Karpat
był górzysty ląd a pozostały obszar Polski, jak i w pierwszym okresie ery paleozoicznej, kambrze,
pokryty był morzem. W kambryjskim morzu dominujące znaczenie miały trylobity, archeocjaty, gąbki,
korale denkowe, ramienionogi, ryolity. W drugim okresie ery paleozoicznej, ordowiku, morze w dalszym ciągu pokrywało większą część obszaru Polski. Zmienił się jednak świat zwierząt zasiedlających różne części zbiornika morskiego i były to trylobity, ramienionogi, korale, gąbki, małże, ślimaki, łodziki należące do głowonogów, graptolity. Zwierzęta, które znane były już w kambrze nadal
masowo występowały w zbiorniku morskim. Karpaty wciąż były lądem. W okresie sylurskim wody
morskie nadal pokrywały prawie cały obszar dzisiejszej Polski – za wyjątkiem Karpat. W południowo-zachodniej części Polski zbiornik morski miał charakter głęboko-morski. Na pozostałym obszarze
morze było niezbyt głębokie, szelfowe. W morzu sylurskim kwitło życie już nieco odmienne od ordowickiego, żyły w nim koralowce (korale denkowe i korale czteropromienne), ramienionogi zawiasowe, mięczaki (małże, ślimaki, łodziki), graptolity i ryby. Na lądzie pojawiły się pierwsze rośliny naczyniowe, psyloﬁty. W wieku dewońskim, morze wciąż pokrywało znaczny obszar Polski, choć było
płytkie, a tylko w południowo-zachodniej części Polski głębokość zbiornika morskiego była znacznie
większa. W ciepłym i na ogół płytkim morzu panowały znakomite warunki do rozwoju świata organicznego. Żyły w nim promienice (radiolarie), otwornice, gąbki (znane już w kambrze), koralowce
(korale denkowe i korale czteropromienne), stromatopory, trylobity (tracące już na znaczeniu), ramienionogi, małże i ślimaki, łodziki (głowonogi), amonity, ryby a wśród nich ryby pancerne. Świat
roślinny lądów, obok psyloﬁtów, wzbogacił się o paprocie i skrzypy, widłaki i paprocie nasienne. Pojawiły się pierwsze lasy, które bardzo szybko opanowały Ziemię, powodując wzrost zawartości tlenu
w atmosferze. Ułatwiło to wyjście kręgowców na lądy – pojawiły się pierwsze płazy. W pierwszym
okresie karbonu sytuacja w Polsce i w Europie była podobna do sytuacji okresu dewonu. Znaczna
część Polski pokryta była w dalszym ciągu morzem, w którym żyły różnorodne organizmy. Były to
otwornice (dominowały wśród pierwotniaków), korale czteropromienne i korale denkowe (dominowały
wśród koralowców), ramienionogi, małże, trylobity, mszywioły, szkarłupnie, głowonogi, goniatyty, łodzikowate, pojawiły się pierwsze belemnity, ryby (wymarły ryby pancerne), przy czym ryby chrzęstno-szkieletowe stały się powszechne. Na lądzie panowały płazy i pojawiły się pierwsze gady. Spośród ówczesnego świata roślin dominowały rośliny zarodnikowe (widłaki, paprocie, skrzypy, których
średnica pnia dochodziła do 1 m, a wysokość do 30 m; przedstawicielem były kalamity), rzadsze
były rośliny nagonasienne. W górnym karbonie morze ustąpiło z obszaru Polski i znacznej części
Europy w wyniku działalności ruchów górotwórczych; potężne ruchy górotwórcze wystąpiły na przełomie dolnego i górnego karbonu. Ruchy górotwórcze wypiętrzyły w Polsce Sudety i spowodowały,
że morze wycofało się z całego obszaru kraju, który stał się lądem. Na lądzie bujnie rozwinęła się
ﬂora i zapanowały płazy, które pojawiły się po raz pierwszy w dewonie. W górnej części okresu pojawiły się pierwsze gady. W permie – ostatnim okresie ery paleozoicznej – na kuli ziemskiej nastąpiły znaczne zmiany. Obszar Polski znajdował się wówczas w streﬁe międzyzwrotnikowej. W morzach permskich rozpowszechniły się otwornice, mszywioły, ramienionogi, małże, ślimaki, goniatyty,
ceratyty, małżoraczki, szkarłupnie, ryby chrzęstnoszkieletowe, ryby kostnoszkieletowe. Dolny perm
był w Polsce epoką lądową. Główną rolę zaczęły odgrywać rośliny nagonasienne, jak paprocie nasienne i iglaste, pojawiły się sagowce i miłorzębowe. Na lądzie powstawały grube osady, które były
produktem niszczenia wypiętrzonych w karbonie łańcuchów górskich.
W erze mezozoicznej, obszar Polski był wielokrotnie dnem akwenu morskiego, stąd skały mezozoiczne Polski to głównie osady morskie. Trias jest pierwszym okresem ery mezozoicznej. Na obszarze Polski panowały wówczas zmienne warunki. Skały triasu, poza Karpatami, są trójdzielne. Skały
dolnego i górnego triasu powstały przede wszystkim w warunkach lądowych a skały triasu środkowego powstały w płytkim zbiorniku morskim, który zajmował większą część Polski. W okresie triasowym w Karpatach tworzyły się głównie osady morskie. Miało to miejsce w północnej części oceanu
Tetydy, który oddzielał ówczesną Europę od wielkiego kontynentu półkuli południowej – Gondwany.
W morzu triasowym znaczenie miały otwornice i promienice, gąbki o wapiennym szkielecie, poja-
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wiła się nowa grupa korali sześciopromiennych, liczne były ramienionogi, małże, ślimaki, głowonogi
(wśród nich amonity właściwe, ceratyty i goniatyty), szkarłupnie (w tym liliowce, jeżowce), stawonogi
(głównie małżoraczki), ryby promieniopłetwe i ryby trzonopłetwe i ryby dwudyszne. Na lądach występowały płazy i gady, pojawiły się dinozaury i ptaki. W świecie roślin lądowych rośliny zarodnikowe straciły dominujące znaczenie na korzyść roślin nagozalążkowych (paprocie nasienne, miłorzębowe, iglaste, sagowce i benetyty). Skały triasowe występują w Polsce na obszarze świętokrzyskim
i na Dolnym i Górnym Śląsku i zajmują dużą powierzchnię Tatr. Skały dolnego triasu w Polsce na
obszarze poza karpackim to przede wszystkim czerwone i pstre piaskowce, wśród których występują cienkie horyzonty wapieni. Wapienie powstały wtedy, gdy na krótki czas obszar Polski zalewany był przez morze. W górnym triasie morze ustąpiło z obszaru Polski zakarpackiej i zapanowały
warunki lądowe, przerywane przez krótkotrwałe zalewy morskie. Skały tego wieku na powierzchni
występują rzadko; powstawały wówczas iłowce, mułowce i piaskowce z przewarstwieniami wapieni,
dolomitów lub gipsów względnie anhydrytów. Kolejnym okresem ery mezozoicznej była jura. Gondwana rozpadała się dalej, a poszczególne jej elementy oddalały się od siebie – między tymi elementami powstawały nowe oceany. Obszary Polski poza karpackiej i Europa środkowa i zachodnia
były początkowo lądem, który okresowo zalewany był przez płytkie morze. Później obszar Polski
stał się dnem głębokiego zbiornika morskiego na dłużej. Południowe rejony Europy, wraz z Karpatami, które znajdowały się na północnym skraju oceanu Tetydy, były bez przerwy pod wodą. Świat
organiczny jury, zarówno mórz i oceanów, i obszarów lądowych, był bardzo urozmaicony i bogaty.
W morzach jurajskich planktonicznymi organizmami były otwornice i promienice; na dnie żyły gąbki, koralowce, pierścienice, mszywioły i ramienionogi, stawonogi (liścionogi i małżoraczki). W morzach i oceanach znane były mięczaki, jak małże, ślimaki, wśród głowonogów przeważały amonity i belemnity. Ze szkarłupni znaczenie miały liliowce i jeżowce. Pospolite były morskie kręgowce
(ryby), wśród morskich gadów dominowały ichtiozaury i plezjozaury. Wśród roślin lądowych dominowały paprocie i rośliny nagozalążkowe (benetyty, miłorzębowe i iglaste). Wśród kręgowców lądowych dominowały gady (dinozaury) i płazy. Pojawiły się ssaki. W powietrzu unosiły się liczne owady i ptaki. Obecnie skały jurajskie zajmują niemal cały obszar Polski z wyjątkiem części południowo-zachodniej. W Karpatach Wewnętrznych na dnie morza osadzały się utwory ﬂiszowe i wapienne, a w Karpatach Zewnętrznych tylko ﬂisz. Epoka dolno jurajska była epoką lądową na obszarze
Polski poza karpackiej. W rozległym śródlądowym zbiorniku powstawały osady okruchowe piaskowce, mułowce, iłowce. Niekiedy w zbiornik ten wlewały się na krótko wody morskie, pozostawiając
po sobie cienkie wkładki osadów okruchowych. W jurze środkowej obszar Polski został stopniowo
zalany przez morze, w którym powstawały osady węglanowe, ilaste i okruchowe. Skały pochodzące z tej epoki obecnie występują na powierzchni w wielu miejscach. Skały środkowej i górnej jury
odsłaniają się, między innymi, w Pieninach – białe i czerwone wapienie krynoidowe jury środkowej
i czerwone, masywne wapienie bulaste, należące do środkowej i górnej jury. Natomiast w zupełnie
innym regionie polskich Karpat – Beskidach – skały górnej jury są najstarszymi skałami osadowymi.
Są to dolne łupki cieszyńskie (głównie ciemnoszare margle i łupki z soczewkami i warstwami wapieni) i wapienie cieszyńskie (częściowo należące do najniższej kredy). Ostatnim okresem ery mezozoicznej była kreda. Na początku okresu kredy znaczna część obszaru Polski była lądem i tylko w wąskiej bruździe, ciągnącej się z Pomorza Zachodniego ku południowemu wschodowi, przez
krótki czas zachował się zbiornik morski. W morzach górnej kredy ze zwierząt jednokomórkowych
znaczenie miały otwornice; szczyt rozwoju osiągnęły gąbki o szkielecie krzemionkowym. Pospolite
były koralowce, pierścienice i ramienionogi, mięczaki (małże i ślimaki) amonity, belemnity, szarłupnie (jak jeżowce i liliowce). Wśród ryb promieniopłetwe i żarłacze (rekiny). Morza zasiedlane były
przez gady (ichtiozaury, plezjozaury i mosazaury). Następnie zapanowały warunki lądowe. Świat organiczny lądów był bogaty; z roślin nagozalążkowych były miłorzębowe, bennetyty, sagowce. Pojawiły się pierwsze rośliny okrytozalążkowe. Na lądzie, ze świata zwierząt dominowały dinozaury,
latające gady, uzębione ptaki. Ssaki, głównie owadożerne i drapieżne torbacze i prymitywne ssaki
łożyskowe. Pod koniec dolnej kredy nastąpił wielki zalew przez wody morskie. Cały obszar Polski
znajdujący się wówczas na średnich szerokościach geograﬁcznych, został zalany wodami morskimi. Większa część obszaru Polski była przykryta płytkim morzem. Jedynie skały osadowe budujące dzisiejsze Karpaty tworzyły się w zbiorniku o charakterze oceanicznym. Ze skałami dolnej kredy,
głównie mułowcami i iłowcami, w Polsce można się zetknąć w niewielu miejscach. Na powierzchni
dominują osady górno kredowe (piaski, piaskowce i margle osadzone w pierwszym etapie zalania
przez morze obszaru Polski). Skały górno kredowe zajmują znaczny obszar Karpat. W okresie górnej kredy, około 100 – 80 mln lat temu, miał miejsce pierwszy etap ruchów górotwórczych. Magma wcisnęła się pod osady dna morskiego i powoli stygnąc i przekształcając skały osadowe wy-
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krystalizowała się w skałę granitową. Ruchy tektoniczne dna morskiego spowodowały, że leżące na
nim warstwowo skały osadowe – nadal głęboko pod wodą – pofałdowały się i nasunęły się z południa na granitową kopułę dwiema płaszczowinami, wierchową i reglową. Następnie, ruchy skorupy ziemskiej podniosły dno morskie i wypiętrzyły najpierw Tatry a następnie ich otoczenie po Pieniny, gdzieniegdzie wybuchły wulkany.
Pierwszym okresem ery kenozoicznej jest trzeciorzęd. Obszar poza karpacki Polski w trzeciorzędzie był lądem; warunki morskie (oceaniczne) panowały w jej południowej części. W morzach
żyły otwornice (numulity), ślimaki i małże, szkarłupnie (jeżowce). Świat morskich kręgowców był
zbliżony do współczesnego. Na lądach nastąpiła ekspansja ssaków, pojawiły się naczelne, od których pochodzi człowiek. Powszechne stały się lądowe ślimaki i słodkowodne małże. W powietrzu
zapanowały owady. Flora była prawie identyczna jak współcześnie (uwagę zwraca sosna bursztynonośna). Na obszarze Karpat, w głębokim zbiorniku morskim powstawały grube osady okruchowe.
Około 65 mln lat temu skały budujące dzisiejsze Beskidy zaczęły się fałdować i nasuwać na północ, na swe przedpole. Ciężar nasuwających się mas skalnych spowodował ugięcie się przedpola
i powstanie rowu przedgórskiego. Do rowu wlało się morze, w którym powstawały osady okruchowe, węglanowe, siarczanowe i solne. W zbiorniku tym powstały sole, utworzyły się wapienie i gipsy, z którymi związane są złoża siarki. W tym samym czasie pozostały obszar Polski był lądem,
na którym, w wielu miejscach panowały warunki sprzyjające bujnemu rozwojowi i gromadzeniu się
szczątków organicznych. Na lądach nastąpiła ekspansja ssaków. Dzięki ich przystosowaniu się do
zmiennych warunków klimatycznych ssaki rozprzestrzeniły się po całej planecie. Pod koniec starszego trzeciorzędu pojawiły się naczelne, od których pochodzi człowiek. Skały starszej części trzeciorzędu, paleogenu, występują na powierzchni przede wszystkim w Karpatach. W eocenie, około 45 mln lat temu, północną część Karpat Wewnętrznych jeszcze raz zalało morze, ale na krótko. W głębokim na ogół zbiorniku morskim powstały skały osadowe; są to wapienie i dolomity wieku eoceńskiego, budujące wlotowe bramy wielu dolin tatrzańskich. W rzeźbę powierzchni tej gigantycznej wyspy górskiej włączyły się procesy erozyjne, które zdarły dużą część pokryw osadowych
i obnażyły granit Tatr Wysokich, oszczędzając tylko najtwardsze utwory wapienne lub piaskowcowe
i pozostawiając jedynie strzępy obu płaszczowin. Na przedpolu Karpat występują powszechnie skały młodszej części trzeciorzędu. Na obszarze Karpat Zewnętrznych nadal szumiało głębokie morze
mające nie mniej niż 1000 m głębokości, na którego dnie osadzał się ﬂisz. Materiał skalny pochodzi z denudacji Karpat Wewnętrznych i lądu otaczającego morze od północy, między innymi, z Gór
Świętokrzyskich i z dalekiego transportu prądami morskimi; morze to było wówczas odnogą oceanu światowego Tetydy. Spokój został zburzony w najmłodszej fazie orogenezy alpejskiej w młodszym trzeciorzędzie, miocenie, około 20 mln lat temu. W kilku fazach ruchów górotwórczych skały
ﬂiszowe zostały silnie sfałdowane w kolejno na siebie nasunięte płaszczowiny: skolską, podśląską,
śląską, magurską. Następnie w kilku fazach skały ﬂiszowe zostały wypiętrzone. W budowie Karpat
Zewnętrznych płaszczowiny skolska, śląska i magurska pienińskiego pasa skałkowego (płaszczowina skałkowa) i północnych partii Tatr (płaszczowiny reglowe) odgrywają zasadniczą rolę. Skutkiem
fałdowania rozciągłość osadów dna morza zwęziła się z 300 km do 50-60 km. Przed czołem fałdujących się i dźwigających się Karpat utworzył się wysoki i głęboki rów podgórski, przesuwający się
ku północy w miarę nasuwania się kolejnych płaszczowin. Dość intensywna była działalność wulkaniczna, której śladem są żyły bazaltu i andezytu w rejonie Pienin i cieszynitu w zachodniej części
Beskidów. Materiał skalny i formy górskie nie zachowały się w pierwotnej postaci, zostały zmienione, poprzemieszczane i częściowo zniszczone przez erozję, denudację i ruchy masowe.
Najmłodszym okresem dziejów Ziemi jest czwartorzęd, którego osady pokrywają obecnie znaczną część obszaru Polski; są to osady lodowcowe, jeziorne i rzeczne.
Karpaty składają się z wielu pasm górskich (rys. 1.1.1.); uznaje się je za góry młode, ponieważ do czasów nowożytnych duża część Karpat była pierwotną puszczą, nietkniętą przez człowieka.
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Rys. 1.1.1. Położenie łańcucha górskiego Karpat i obszarów chronionych Natura 2000 w polskiej części Karpat
(Lipińska E.J., Rybak T.)

18

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Karpaty

1.2. Rzeźba i geologia Karpat polskich
Karpaty są jednym z największych łańcuchów górskich w środkowej Europie, który rozciąga
się łukiem przez terytoria ośmiu krajów (rys. 1.2.1.): Austrii, Czech, Polski, Słowacji, Węgier, Ukrainy, Serbii i Rumunii. Łańcuch górski Karpat ma powierzchnię około 190 tys. km2. Fragment Karpat
o powierzchni około 19,6 tys. km2 wznosi się w granicach administracyjnych Polski (rys. 1.2.2), co
stanowi około 6 % ogólnej powierzchni kraju.

Rys. 1.2.1. Regionalizacja ﬁzycznogeograﬁczna Karpat i położenie obszarów Natura 2000 w polskiej części Karpat
(Lipińska E.J., Rybak T
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Szerokość łańcucha karpackiego jest zróżnicowana i wynosi od 100 do 500 km. Długość łuku
Karpat po ich wewnętrznej granicy wynosi około 1500 km.
Karpaty składają się z wielu pasm górskich wyróżniających się pod względem geologicznym
i orograﬁcznym.
Procesy geologiczne rozdzieliły Karpaty na góry starsze, Karpaty Wewnętrzne, obejmujące Tatry, Pieniny i Podhale (zbudowane ze skał krystalicznych i osadowych mezozoicznych) i góry młodsze, Karpaty Zewnętrzne obejmujące Beskidy, Bieszczady i Pogórze Karpackie (zbudowanych z ﬂiszu o miąższości dochodzącej do 6000 m).
Flisz jest skałą osadową, która powstała w głębokim morzu. Składa się on z naprzemianlegle
ułożonych, różnej grubości warstw piaskowca (skała twarda) i zlepieńca, i łupku ilastego i marglistego (skała miękka, łatwo poddająca się erozji). Flisz osadzał się od 130 do 20 milionów lat temu
i osiągnął miąższość (grubość całej serii osadowej) 7 km. W przekroju poprzecznym skała osadowa przypomina gigantyczny kod kreskowy. Utwory ﬂiszu zostały sfałdowane po oligocenie, a przed
górnym badenem. Ruch nasuwczy miał miejsce po badenie a nawet po sarmacie.
Budowie Karpat sprzyjały ruchy masowe pod wpływem grawitacji. Między innymi z tego powodu Karpaty Wewnętrzne różnią się budową geologiczną i ostrością rzeźby od Karpat Zewnętrznych,
o rzeźbie raczej łagodnej i monotonnej. Grzbiety Karpat są spłaszczone, a wierzchołki kopulaste,
natomiast stoki, zwłaszcza w dolnej części, są strome wskutek inwazyjnej erozji rzecznej; wiele dolin jest przełomowych. Pomiędzy fałdami gór, zwłaszcza na skraju płaszczowin, leżą płaskodenne
kotliny (Żywiecka, Sądecka, Doły Jasielsko–Krośnieńskie). Ilasta zwietrzelina łupków tworzy płaszczyznę poślizgu, dlatego w Beskidach często są osuwiska i powstałe dzięki nim nisze, a u ich podstawy wały osuwiskowe, czasem jeziorka.
Na północ i na północny-wschód od karpackiego pasma górskiego znajduje się olbrzymia sfałdowana strefa zwana przedkarpaciem (lub podkarpaciem). W planie strukturalnym obszar ten to czołowe, lub brzeżne Zapadlisko Przedkarpackie. Od Karpat Zapadlisko Przedkarpackie oddziela uskok
tektoniczny powstały przez nasunięcie na niego karpackiego górskiego bastionu. Uskok ten jest widoczny na powierzchni terenu; jest to brzeg Karpat, położony na południowy-wschód od Przemyśla, na Podkarpaciu ukraińskim. Zapadlisko Przedkarpackie wypełniają iły mioceńskie pochodzenia
morskiego. Utwory miocenu morskiego reprezentowane są głównie przez iły mułkowe, niekiedy zapiaszczone, z rzadkimi wkładkami bentonitów.
Polskie Karpaty są w całości nasunięte na utwory miocenu południowej części Zapadliska Przedkarpackiego, pod którym występują różne jednostki platformowe. Amplituda nasunięcia Karpat jest
zróżnicowana. Na głębokości 7390 m w odległości 33 km od brzegu Karpat stwierdzono pod miocenem utwory prekambru (proﬁl wschodni, wiercenie Kuźmina 1), po 4240 m w odległości 27 km
od brzegu Karpat stwierdzono utwory jury (w proﬁlu Szufnarowej), do 3615 m w odległości 16 km
od brzegu Karpat stwierdzono utwory prekambru (proﬁl środkowy, wiercenie Brzozów 1), a po przebiciu całego ﬂiszu – utwory miocenu.
Wewnętrzna granica Zapadliska Przedkarpackiego, w przybliżeniu, przebiega w Polsce przez
Andrychów, Skawinę, Wieliczkę, Bochnię, Brzesko, Dębicę, Ropczyce, Rzeszów, Przemyśl. Na Ukrainie granica przebiega dalej przez Dobromyśl, Borysław, Bolechów, Dolinę, Perehinsk, Bitków, Delatyn, Jabłonów, Kosów, Wiżnicę i dalej na południe przez Beregometę i Starożitnicę.
Polsko-ukraińska część Zapadliska Przedkarpackiego obejmuje obszar na wschód od Olzy (Cieszyn), a na zachodzie w kierunku na południowy-wschód do rzeki Suczawy. Długość polsko-ukraińskiej części Zapadliska Przedkarpackiego wynosi około 600 km. W tych granicach Karpaty dzielą
się na Zachodnie i Wschodnie, a granica między nimi przebiega wzdłuż linii Preszów – Przemyśl.
Południowo-wschodni narożnik Polski to kraina średniowysokich gór ułożonych pasmowo, obniżających się ku północy i stopniowo przechodzących w pogórze, które kończy się na krawędzi Karpat pod Przemyślem. Pod względem ukształtowania wyróżniono tu trzy jednostki: Bieszczady (Bieszczady Wysokie, w części południowej, ich szczyty wznoszą się ponad 1000 m n.p.m.), Góry Sanocko-Turczańskie (Bieszczady Niskie, których szczyty sięgają 600-1000 m n.p.m.), Pogórze Przemyskie na północy, poniżej 600 m wysokości n.p.m. (niektórzy geografowie pogórze zaliczają do
Karpat Zachodnich).
Góry i Pogórze Przemyskie zbudowane są z ﬂiszu karpackiego tworzącego dwie wielkie struktury: płaszczowinę skolską w północnej i środkowej części krainy i płaszczowinę śląską, złożoną
z dwóch jednostek – warstw krośnieńskich i dukielskich – w części południowej. Warstwy piaskowców na przemian z łupkami (do 8 km grubości), złożone poziomo na dnie morza w górnej kredzie i starszym trzeciorzędzie (paleogenie), zostały w młodszym trzeciorzędzie oderwane od podłoża, gęsto sfałdowane na kształt gigantycznych skib świeżo zoranego pola, przesunięte wiele kilo-

20

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Karpaty

metrów na północny wschód i nasunięte na młodsze od nich, mioceńskie osady Zapadliska Przedkarpackiego, a następnie wynurzone i wzniesione wysoko nad poziom dawnego morza. Gdy stały się lądem, w ich stromo ustawionych fałdach erozja wypreparowała długie, wysokie grzbiety złożone z twardych piaskowców i równoległe do nich doliny. Bieg owych skib, z północnego zachodu
na południowy wschód (prostopadły do kierunku nasunięcia), wyznacza kierunek prawie wszystkich
pasm górskich. Tworzą one równoległe ciągi, poprzecznie rozcięte przez rzeki, których przełomowe
doliny urozmaicają rzeźbę i kształty na wzór gór rusztowych.
Polski fragment Karpat rozciąga się na odcinku 340 km od Bramy Morawskiej (w Republice Czeskiej) i Cieszyna (na zachodzie), po Przełęcz Łupkowską (640 m n.p.m.) i doliny Osławicy i Osławy (oddzielających Beskid Niski od Bieszczadów), do Przełęczy Użockiej (853 m n.p.m.) i granicy
państwa z Ukrainą, na wschodzie. Szerokość Karpat jest zróżnicowana: na linii Babia Góra – Andrychów wynosi 35 km, od Tatr do Wieliczki 90 km, a od Bieszczad do Przemyśla 80 km.
Grzbietem Karpat prowadzi granica Polski ze Słowacją i dział wodny zlewisk Morza Bałtyckiego i Morza Czarnego, z kilkoma odstępstwami po obu stronach wododziału.
Karpaty i Przedgórze Karpat wchodzą w skład zlewni czterech największych rzek centralnej
i wschodniej Europy: Dunaju, Dniestru, Wisły i Odry. Dział wodny pomiędzy basenami Dunaju i Dniestru z jednej strony, a Wisły i Odry z drugiej, jest częścią głównego basenu europejskiego działu wodnego: Dunaj i Dniestr wpadają do Morza Czarnego, a Wisła i Odra do Morza Bałtyckiego.
W polskich Karpatach ﬂiszowych wyróżnia się jednostki strukturalne pierwszego rzędu: jednostkę skolską, jednostkę śląską (krośnieńską), jednostkę podśląską, jednostkę dukielsko-grybowską, jednostkę magurską.
Iłołupki ﬂiszu karpackiego tworzą skały o różnej miąższości i są silnie zaangażowane tektonicznie. W Karpatach rozpoznanych zostało kilka złóż wśród warstw krośnieńskich oligocenu (okolice Biecza, Jasła, Krosna) i pstrych łupków eocenu i kredy (okolice Gorlic, Frysztaka i Sanoka); cechują się one znaczną zmiennością litologiczną (wkładki piaskowców).
Na obszarze Zapadliska Przedkarpackiego i w Karpatach występują bentonity i iłołupki bentonitowe kenozoiczne. Wkładki skał bentonitowych stwierdzono prawie we wszystkich ogniwach ﬂiszu
karpackiego. W Karpatach polskich występują dwa typy bentonitów: bentonity właściwe, składające
się z montmorylonitu sodowego (okolice Zagórza koło Sanoka) i bentonity złożone z montmorillonitu wapniowego, zwane ziemią fulerską, W większości przypadków mają one miąższość od kilku do
kilkunastu centymetrów. Największe nagromadzenie ziemi fulerskiej i iłołupków bentonitowych zostało stwierdzone w warstwach eocenu magurskiego w Polanach koło Grybowa. Miąższość ławic wynosi tutaj 15-180 cm. Czysta ziemia fulerska stanowi około 7 % masy złoża. Iłołupki bentonitowe
grupują się w kompleksie górno eoceńskim, występującym w spągu serii menilitowo-krośnieńskiej.
Karpaty mają górski klimat i typowy dla gór układ pięter klimatycznych – im wyżej, tym są niższe temperatury, dłuższe zimy i większe opady. Z gór spływają do Wisły liczne rzeki o czystej wodzie, która jest bezcennym darem gór i porastających je lasów. Skarbem Karpat są wody mineralne stołowe i lecznicze. Karpaty nie obﬁtują w surowce mineralne, choć we wschodniej ich części
występuje nieco ropy naftowej i gazu ziemnego, w okolicy Cieszyna i Żywca występują wapienie,
koło Przeworska pozyskiwano alabaster. Najwięcej wydobywa się w Karpatach piaskowców o dużej
różnorodności formy, kolorystyki i twardości, między innymi, cenny kamień boczny stosowany w budownictwie. W wielu miejscach eksploatuje się iłołupki ﬂiszowe, a z koryt rzecznych i teras zalewowych wybiera się granitowe otoczaki.
W regionalizacji geobotanicznej Karpaty zajmują szczególne miejsce – pod Przemyślem schodzą się granice trzech jednostek wysokiej rangi: Środkowoeuropejskiej Prowincji Niżowo-Wyżynnej
reprezentowanej przez krainę Kotliny Sandomierskiej, Prowincji Pontyjsko-Pamońskiej reprezentowanej przez krainę Opola Zachodniego w dziale stepowo-leśnym i Środkowoeuropejskiej Prowincji
Górskiej reprezentowanej przez okręg Karpat Lesistych w dziale Karpat Wschodnich.
Znaczną część polskich Karpat obejmuje alpejski region biogeograﬁczny, którego powierzchnia
w Polsce wynosi 10 050 km2; objęty jest on ochroną Natura 2000.
Obszary chronione Natura 2000 polskiej części Karpat i ich podział ﬁzjograﬁczny pokazano na
rys. 1.2.2. Natomiast na rys. 1.2.3. pokazano formy pokrycia polskiej części Karpat na obszarze alpejskiego regionu biogeograﬁcznego.
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Rys. 1.2.2. Podział ﬁzjograﬁczny polskiej części Karpat i Zapadliska Przedkarpackiego, na tle przyrodniczych
obszarów chronionych Natura 2000 (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 1.2.3. Formy pokrycia polskiej części Karpat na obszarze alpejskiego regionu biogeograficznego
(Lipińska E.J., Rybak T.)
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1.3. Karpackie złoża substancji węglowodorowych
Karpacki, polski, obszar ropo-gazonośny jest położony w środkowej i wschodniej części polskich Karpat ﬂiszowych. Utwory osadowe ﬂiszu karpackiego, w których występują złoża ropy naftowej i gazu ziemnego są kompleksem naprzemianległych mułowców, iłowców, piaskowców i zlepieńców, wieku od kredy dolnej do oligocenu (dolny miocen) włącznie. Skałami zbiornikowymi są piaskowce kredy, paleocenu, eocenu i oligocenu dolnego, które są uszczelnione naprzemianlegle leżącymi seriami iłowców i mułowców.
Za skały macierzyste substancji węglowodorowych uważa się iłowce występujące w kredzie,
głównie w dolnej, paleocenie i dolnym oligocenie. Ropogazonośne piaskowce ﬂiszu karpackiego
charakteryzują zmienne, ale na ogół małe porowatości i przepuszczalności. Najlepszymi skałami
zbiornikowymi są górno kredowe piaskowce istebniańskie i dolno eoceńskie piaskowce ciężkowickie, o porowatościach dochodzących do 15-20 %. Granice zmian współczynnika porowatości absolutnej skał rzeczywistych wynoszą, przykładowo, dla łupków ilastych 0,54-1,4 %, glin 6,0-50,0 %,
piasków 6,0-52,0 %, piaskowców 3,5-29,0 %, wapieni i dolomitów 0,6-33,0 %. Porowatość skał złożowych zmienia się w dość szerokich granicach w obrębie jednego złoża. Zmiany te mają miejsce
zarówno wzdłuż miąższości, jak i rozciągłości złoża. Duże zmiany współczynnika porowatości tego
samego rodzaju skał tłumaczy się dużą różnorodnością warunków geologicznych, w których one
powstawały. Stwierdzono również, że porowatość skał zmniejsza się wraz ze wzrostem głębokości
ich zalegania. Zjawisko to tłumaczy się bardziej zbitym ułożeniem ziarn skał pod wpływem wzrastającego z głębokością ciśnienia górotworu.
Najlepsze skały zbiornikowe, czyli górno kredowe piaskowce istebniańskie i dolno eoceńskie
piaskowce ciężkowickie, charakteryzuje przepuszczalność nawet do kilkuset mD. Współczynnik przepuszczalności skał złożowych jest większy w kierunku płaszczyzn uławicenia, mniejszy w kierunku prostopadłym do uławicenia.
Złoża substancji węglowodorowych występują w strukturach o bardzo zróżnicowanej budowie geologicznej, od zwykłych antyklin po antykliny o dysharmonijnym sfałdowaniu i dyslokowaniu
i w strukturach ekranowanych od góry nasunięciem, aż do różnego typu pułapek litologicznych i facjalnych na skrzydłach fałdów.
Karpackie złoża substancji węglowodorowych należą do warstwowych z wodą okalającą. W złożach ropy naftowej nie stwierdzono obecności typowych czap gazowych. Ciśnienia złożowe pierwotne zbliżone były do ciśnień hydrostatycznych, a na dużych głębokościach stwierdzono obecność
ciśnień złożowych wyższych niż hydrostatyczne. Złoża ropy naftowej pracowały początkowo w warunkach ekspansji gazu rozpuszczonego w ropie, a w późnym stadium eksploatacji zaczynają dominować warunki grawitacyjne.
Początkowe wydajności otworów eksploatacyjnych ropy naftowej wahają się od kilku do kilkudziesięciu Mg na dobę.
Karpackie złoża substancji węglowodorowych charakteryzują się długotrwałością produkcji, a niektóre złoża ropy naftowej eksploatowane są już ponad 150 lat. Oszacowano, że w karpackiej prowincji ropnej występuje około 67 złóż ropy naftowej i 15 złóż gazu ziemnego. Zlokalizowane są
one głównie we wschodniej części polskich Karpat zewnętrznych na wschód od rzeki Białej, głównie na obszarze centralnej depresji karpackiej. Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego związane są
z jednostką śląską, która jest pierwszym, powierzchniowym piętrem tektonicznym, z jednostką dukielsko-grybowską, podśląską i skolską, i występują w różnych partiach antyklin ciągnących się
z południowego wschodu na północny zachód, na długości kilkudziesięciu kilometrów. Ropa naftowa i gaz ziemny były wydobywane z poziomów położonych na głębokościach od 300 do 2000 m.
Ropy naftowe ﬂiszu karpackiego należą do paraﬁnowych, bezsiarkowych, o gęstości właściwej
0,768–0,943 g/cm3. Zasadniczym składnikiem gazów jest metan, któremu w ilościach dochodzących
do kilku procent towarzyszą ciężkie węglowodory. Zawartość azotu nie przekracza na ogół 2–3 %,
a tylko w górno kredowym złożu (Sanok-Zabłotce) około 30 %. W minimalnych ilościach występuje dwutlenek węgla, z wyjątkiem gazu z Wetliny. Obecności siarkowodoru nie stwierdzono w karpackim gazie ziemnym.
Karpackie złoża substancji węglowodorowych należą do złóż małych i o ograniczonych zasobach. Sumaryczna powierzchnia złóż ropy naftowej wynosi około 27 km2, złóż gazu ziemnego około 16,5 km2. Największe złoża ropy naftowej mają powierzchnię około 1-2 km2, a gazu ziemnego
około 3–3,5 km2. Występuje w nich przeważnie wiele poziomów produktywnych. Decydujący wpływ
na wielkość złóż (bez brania pod uwagę czynników genetycznych) ma charakter pułapek, stosu-
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nek skały zbiornikowej do izolacyjnej i czynniki degradujące (erozje), a w mniejszym stopniu parametry skał zbiornikowych.
Skałami zbiornikowymi substancji węglowodorowych w Karpatach są, między innymi, dolno kredowe piaskowce lgockie w jednostce śląskiej i podśląskiej, górno kredowe piaskowce istebniańskie,
eoceńskie piaskowce ciężkowickie, oligoceńskie piaskowce cergowskie, kliwskie, magdaleńskie i piaskowce krośnieńskie. Wymienione utwory piaszczyste, podobnie jak wszystkie utwory ﬂiszowe, poprzedzielane są seriami izolacyjnymi – łupkami.
W złożach znajduje się zwykle kilka poziomów skał zbiornikowych, co przy stromym na ogół
ułożeniu poziomów produktywnych zapewnia duże wydajności z jednostek powierzchni. Ocenia się,
że ze złóż karpackich można wydobyć około 30 % ropy naftowej i około 85 % gazu ziemnego.
W warunkach typowego dla ﬂiszu wykształcenia litologicznego utworów polskich Karpat, a również skomplikowanej tektoniki, na powstanie i zachowanie się złóż substancji węglowodorowych złożyły się specyﬁczne warunki. Zasadniczą rolę uszczelniającą odegrały leżące nad skałami zbiornikowymi ilaste osady eocenu podmenilitowego. Największe nagromadzenia położone są w peryferyjnych obszarach sedymentacji kompleksów piaskowcowych i strukturalnie leżą wyżej niż części
centralne. Fałdy położone w pobliżu północnej granicy centralnego synklinorium karpackiego mają
skomplikowaną budowę; miały tam miejsce zjawiska tektoniczne, które doszczelniły skały zbiornikowe. Złoża położone w pobliżu południowej granicy centralnego synklinorium karpackiego są związane z fałdami o mniejszym zaangażowaniu tektonicznym.
Za serie potencjalnie macierzyste dla substancji węglowodorowych w polskich Karpatach uważa się wszystkie serie łupkowe dolnych warstw krośnieńskich (przejściowych), znane z bitumiczności łupki menilitowe, w całej swej miąższości, łupki kredy górnej (istebniańskie) stanowiące około
30 % miąższości warstw istebniańskich (około 70 % to piaskowce) i wreszcie łupki dolno kredowe
warstw lgockich, wierzbowskich, spaskich i cieszyńskich.
Na rys. 1.3.1. pokazano Prowincję Karpacką, ze wskazaniem lokalizacji gmin, które charakteryzują się występowaniem zjawiska naturalnej emisji i migracji substancji węglowodorowych do środowiska, na tle przyrodniczych obszarów chronionych.
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Rys. 1.3.1. Prowincja Karpacka i lokalizacja gmin ze zjawiskiem naturalnej emisji i migracji substancji węglowodorowych
do środowiska, na tle przyrodniczych obszarów chronionych (Lipińska E.J., Rybak T.)

26

Uzdrowiska województwa podkarpackiego – identyﬁkacja wybranych zagrożeń środowiska

Karpaty

1.4. Wody mineralne Prowincji Przedkarpackiej i Karpat
Wody podziemne są charakterystyczne z powodu ich cech mineralnych - leczniczych. Cechy
te nadają wodom podziemnym rozpuszczone w nich substancje mineralne.
Wody mineralne pojawiają się powszechnie poniżej strefy występowania wód słodkich. Występują w skałach osadowych, które są starsze od czwartorzędu. Zdarza się, że wody pierwszego poziomu wodonośnego są już zmineralizowane.
Pionowy zasięg wód, i to zarówno słodkich, jak i zmineralizowanych, ogranicza się z reguły do
pokrywy osadowej. Lokalnie wody te można zaobserwować w występujących na powierzchni skałach krystalicznych Tatr i Sudetów; nie mają one jednak znaczenia gospodarczego.
Obserwacja podobieństw i różnic typów wód mineralnych i budowy geologicznej podłoża, w różnych obszarach Polski, pozwoliła dokonać podziału kraju na samodzielne regiony – prowincje: obszar solanek całego szeroko pojętego Niżu Polskiego, obszar solanek i wód siarczanowych Zapadliska Przedkarpackiego i Niecki Niżańskiej, obszar słabo zmineralizowanych szczaw i wód radoczynnych na terenie Sudetów i bloku przedsudeckiego, obszar solanek i szczaw Karpat.
Na rys. 1.4.1. pokazano położenie głównych jednostek geologiczno-strukturalnych w Polsce
i prowincje wód mineralnych na tle obszarów chronionych Natura 2000.

Rys. 1.4.1. Główne jednostki geologiczno-strukturalne Polski i prowincje wód mineralnych na tle obszarów chronionych
Natura 2000 (Lipińska E.J., Rybak T.)
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Rys. 1.4.2. pokazuje Zapadlisko Przedkarpackie, Nieckę Nidziańską i Prowincję Karpacką z rozmieszczonymi złożami wód mineralnych, na tle przyrodniczych obszarów chronionych.
Rozważając rozmieszczenie gmin, które posiadają status uzdrowiska w województwie podkarpackim poniżej podano charakterystykę wód podziemnych mineralnych Prowincji Przedkarpackiej
i Prowincji Karpackiej.

Rys. 1.4.2. Prowincja Przedkarpacka, Niecka Nidziańska i Prowincja Karpacka; rozmieszczenie złóż wód mineralnych
(Lipińska E.J., Rybak T.)
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1.4.1. Prowincja Przedkarpacka
Zapadlisko Przedkarpackie i Niecka Nidziańska są wypełnione miąższami, morskimi osadami
miocenu. Znajdują się tu różnorodne osady, co ma decydujący wpływ na skład chemiczny wód podziemnych. Powstały tu, między innymi, liczne pokłady soli kamiennych, gipsów i anhydrytów. Ten
typ budowy geologicznej zdeterminował powstanie znacznie zróżnicowanych w typie wód mineralnych tego obszaru.
Na obszarze Niecki Nidziańskiej występują dwa poziomy wód mineralnych. Poziom głębszy wód
podziemnych reprezentują reliktowe wody chlorkowo-sodowe z dodatkiem jodu i bromu, które są
związane z utworami paleozoicznymi. Poziom płytszy wód podziemnych jest związany z ewaporatami mioceńskimi (gipsy i siarka) i są to wody siarczkowe i siarczanowe. Wody obu wymienionych poziomów genetycznych wód podziemnych kontaktują się ze sobą (mieszają się). Sprzyja temu znaczne ciśnienie hydrostatyczne wód chlorkowo-sodowych i niekiedy wypływają na powierzchnię ziemi.
Mieszany typ wód występuje w Busku i Solcu. Występują tu reliktowe wody sedymentacyjne, które
są zmieszane z wodami siarczanowymi i siarczkowymi, krążącymi w krasowych pustkach w gipsach.
W rejonie Tarnobrzega i Machowa decydujący wpływ na genezę wód siarczkowych mają duże
złoża siarki. Złoża te są pokryte grubą warstwą nieprzepuszczalnych iłów. Mineralizacja wód podziemnych tego rejonu wzrasta wraz z głębokością. W dolnych partiach złoża wód podziemnych osiągają
mineralizację 15 g/dm3, a powodem tego jest utrudniona wymiana jonowa. W wodach tych jest też
bardzo wysoka zawartość siarkowodoru. Wody tego typu są eksploatowane w uzdrowisku Horyniec.
Osady Zapadliska Przedkarpackiego tworzą zbiornik solanek. W większości powstają one w wyniku ługowania pokładów soli kamiennej. Zazwyczaj są to proste, wysoko zmineralizowane wody
chlorkowo-sodowe z domieszką jodu i bromu. Ten typ solanek jest znany głównie z wierceń naftowych w okolicach Bochni i Łapczycy. Wody te są też spotykane w okolicach Gdowa.
O wiele bardziej złożony jest skład mineralny solanek, które są wodami reliktowymi (starszymi).
Cechą charakterystyczną wód reliktowych jest to, że występują w nich bardzo duże ilości składników specyﬁcznych; główne jest to lit, brom, i jod a zawartość tych dwóch ostatnich jest tak duża,
że odzyskuje się te składniki na skalę przemysłową. Solanki tego typu występują powszechnie. Na
Górnym Śląsku reliktowe solanki są związane z utworami górnego karbonu i miocenu. Korzystają z nich uzdrowiska w Goczałkowicach i Jastrzębiu, eksploatuje się je w Moszczenicy, Drogomyślu, Zabłociu i Dębowcu (w Zabłociu produkowana jest sól lecznicza, sól Zabłocka), rozbudowaną
bazę leczniczą posiada Ustroń, a pobliskie Hermanice posiadają duże zasoby tych cennych wód.
Zasoby wód reliktowych nie są nieograniczone. Nie są też odnawialne zasoby tych kopalnych
wód morskich, jak w przypadku wód meteorycznych. W procesie odwadniania kopalń węgla kamiennego podziemne wody reliktowe są intensywnie sczerpywane. Sczerpywanie wód podziemnych położyło kres działalności uzdrowiskowej w Jastrzębiu – z braku wody leczniczej miejscowość ta utraciła status uzdrowiska.
Solanki magnezowo-wapniowe są eksploatowane do celów leczniczych w kopalni Siemianowice
i na terenie byłej kopalni srebra w Tarnowskich Górach. Wody te pochodzą z poziomu triasowego;
były one też traktowane jako ścieki kopalniane i zrzucane do potoków i rzek.
Drugą grupą wód, która jest charakterystyczna dla Zapadliska Przedkarpackiego, są wody
siarczkowe i siarczanowe. Mają one związek genetyczny z występowaniem na tym obszarze gipsów i siarki. Wody siarczanowe i siarczkowe występują w postaci naturalnych źródeł lub są udostępnione za pomocą płytkich odwiertów; eksploatowane są w Podgórzu (dzielnica Krakowa) i w okolicach Swoszowic i Krzeszowic. W Latoszynie koło Dębicy, przed II Wojną Światową istniało uzdrowisko, które czerpało wodę leczniczą ze źródeł i studzien; a po wojnie nie wznowiono działalności
leczniczej w Latoszynie.
1.4.2. Prowincja Karpacka
Obszar Karpat odznacza się największym urozmaiceniem składu chemicznego wód leczniczych
i największym ich rozprzestrzenieniem. Wody zmineralizowane występują od pewnej głębokości na
prawie całym terenie tych gór fałdowych. Wydziela się tu dwa regiony, które różnią się budową
geologiczną i typem wód leczniczych, Karpaty ﬂiszowe (Karpaty zewnętrzne) i Tatry z niecką Podhala (Karpaty wewnętrzne).
W Prowincji Karpackiej występowanie wód słodkich ogranicza się do utworów czwartorzędowych i przypowierzchniowych warstw ﬂiszu.
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Większość wód mineralnych Prowincji Karpackiej to solanki. Występują one w głębszych, izolowanych od powierzchni poziomach i mają charakter zmienionych wód sedymentacyjnych. Przeważnie są to solanki proste o typie chemicznym wody chlorkowo-sodowym. Solanki te są wzbogacone składnikami swoistymi, w zależności od lokalnych warunków litologicznych i hydrochemicznych.
Wody podziemne mają podwyższoną zawartość jodu i bromu na obszarach, gdzie warstwy wodonośne zawierają substancje węglowodorowe; wody te mogą też zawierać jako domieszki węglowodory gazowe, głównie metan.
Solanki występują w porowatych i szczelinowatych piaskowcach prawie wszystkich ogniw stratygraﬁcznych ﬂiszu karpackiego. Występują niekiedy w tak znacznych ilościach, że utrudniają eksploatację substancji węglowodorowych. Solanki niekiedy tworzą izolowane poziomy wodonośne o małym rozprzestrzenieniu i są zróżnicowane hydrochemicznie. Skomplikowana i zawiła tektonika Karpat, z licznymi fałdami, pęknięciami, rozcięciami erozyjnymi, tworzy więź hydrauliczną między poziomami wodonośnymi powodując mieszanie się wód podziemnych. Naturalną prawidłowością jest,
że liczne źródła słone w utworach ﬂiszowych są związane ze strefami dyslokacji i rozłamów; źródła te są nieliczne w zachodniej części Karpat i stają się coraz bardziej powszechne ku wschodowi, szczególnie w sąsiedztwie złóż substancji węglowodorowych. W Beskidach i na Pogórzu można spotkać miejscowości, których nazwa jest związana z aktualnie występującymi lub już zanikłymi
źródłami słonymi, na przykład Sól, Stara Sól, Tyrawa Solna, Słone, Góry Słonne, Surowica.
Wody chlorkowo-sodowe występują w utworach wszystkich jednostek geologicznych. Skład wód
chlorkowo-sodowych jest znacznie zróżnicowany. W jednostce skolskiej spotyka się te wody o najwyższej średniej mineralizacji. Występują tu wody proste, chlorkowo-sodowe o maksymalnej mineralizacji sięgającej 145 g/dm3 i o znacznej zawartości jodu (do 12 mg/dm3) i bromu (do 6 mg/dm3).
Skład jonowy wód chlorkowo-sodowych zmienia się na południe od jednostki skolskiej – ich mineralizacja maleje. W jednostce podśląskiej i północnej części jednostki śląskiej występują wody chlorkowo-sodowe o mniejszych mineralizacjach, rzędu 20-25 g/dm3. Centralna depresja karpacka posiada wody chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe o mineralizacji rzędu 10-15 g/dm3. Jednostka dukielska łącznie z jednostka grybowską posiadają wody chlorkowo-sodowe z dużą, nie przekraczającą jednak 20 % miliwali, zawartością jonu wodorowęglanowego. W wodach tych stwierdzono też
dużą zawartość jodu (do 20 mg/dm3). Wody jednostki magurskiej mają typ chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowy o niskiej zawartości jodu a dużej zawartości bromu (16 mg/dm3); mineralizacja tych
wód z reguły nie przekracza 15 g/dm3.
Wody chlorkowo-sodowe ﬂiszu karpackiego mają charakter wód podziemnych, które przetrwały z ubiegłych epok geologicznych. Mogą to być wody reliktowe – współczesne tworzącym się osadom, przeobrażone chemicznie i te, które dostały się później do już skonsolidowanego osadu (przyjęto, że wody te uległy później dwukierunkowym przemianom rozcieńczenia i niekiedy wzbogacenia
w substancje stałe, w wyniku migracji wód o wysokiej mineralizacji z mioceńskiego podłoża Karpat). Stosunkowo rzadko występuje w tych wodach jon siarczanowy, z powodu redukcyjnego charakteru środowiska geochemicznego. Z tego też tytułu pojawia się w wodach siarkowodór, którego
pochodzenie jest inne niż w płytkich wodach siarczkowych ﬂiszu karpackiego. Wzbogacenie wód
chlorkowo-sodowych w jon wodorowęglanowy wiąże się z tworzeniem i przemianą złóż substancji
węglowodorowych.
W zachodniej części Karpat typowe wody chlorkowo-sodowe znane są z dwóch okolic, Kotliny
Żywickiej i Rabki. Miejscowością, która od dawna słynie ze źródeł solanek jest Sól w Kotlinie Żywieckiej. Obok znanych od kilkuset lat źródeł słonych wykorzystywanych dawniej do warzenia soli,
odwiercono tu wodę chlorkowo-sodową, jodkową. Została ona odkryta w utworach kredy, na głębokości 1300 m. W okolicach Rabki występują wody o podobnym typie. Oprócz chłodnych, bromkowych i jodkowych solanek występujących płycej, zostały odkryte na większych głębokościach wody
termalne. W samej Rabce występują wody słone o dość urozmaiconym i cennym leczniczo składzie.
Dawniej wody te występowały w Rabce w postaci źródeł, które zanikły. Wody te zostały ponownie
nawiercone i ujęte z dużych głębokości. Są to wody o chemicznym typie chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowym, jodkowym, bromkowym z dużą zawartością metanu a ich kolektorem są piaskowce płaszczowiny magurskiej. W Skomielnej Białej woda o temperaturze 38-390 C pochodzi z kontaktu tektonicznego płaszczowiny magurskiej i warstw krośnieńskich (okna tektonicznego Mszany
Dolnej), a w Porębie Wielkiej termalna woda chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowa (420 C) pochodzi z piaskowców serii menilitowej (górny eocen-dolny oligocen). Naturalne emisje słabo zmineralizowanych wód chlorkowo-sodowych napotkać można na południowy wschód od Zakliczyna w Bieśniku i Słonej, Rzepienniku Biskupim i Strzyżewskim, Ciężkowicach i w okolicach Grybowa i Gorlic
(Ropa, Sękowa). Od rejonu Ciężkowic, aż do wschodniej granicy państwa, występują wody chlorko-
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wo-sodowe i chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe. Spotykano je już w XIX wieku w otworach naftowych. Stosunkowo rzadko występują na tym obszarze wody o nieco podwyższonej temperaturze;
w Tarnawce odkryto wodę o temperaturze około 200 C.
Solanki są szczególnie dokładnie rozpoznane na terenach roponośnych, w okolicach miejscowości Kryg – Folusz, Krościenko Niżne – Potok – Roztoki, Iwonicz, Stara Wieś, Brzozów, Grabownica,
Wielopole, Czarna. Typowe wody chlorkowo-sodowe występują rzadko (występują w Krościenku Niżnym, Starej Wsi, Brzozowie). W wodach tych przeważa jon wodorowęglanowy, są znaczne zawartości jodu, a niewiele jest dwutlenku węgla (występują w Rymanowie, Iwoniczu, Bóbrce). Z wykorzystywanych leczniczo wód tylko wody rymanowskie zawierają stosunkowo dużo wolnego CO2 (do
1100 mg/dm3). Siarkowodór i jon HS- pojawia się w solankach sporadycznie (w Srogowie Górnym).
Naturalnych emisji solanek jest niewiele, ale te spotykane charakteryzują się wysoką mineralizacją ogólną, która niekiedy przekracza 40 g/dm3. Źródła wód słonych występują między innymi
w Tyrawie Solnej i Wołoskiej, Siemuszowej, Strzyżowie, Jurowcach, Równem, Turzańsku, Uhercach.
Źródło w Słonnem koło Dubiecka (nad Sanem) ma najwyższą w polskich Karpatach stwierdzoną
w naturalnej emisji mineralizację ogólną – 56 g/dm3. Solanki o wysokich mineralizacjach spotykane są bardzo często także w podłożu utworów ﬂiszowych, w osadach dewonu, karbonu i miocenu.
W Karpatach jest dużo źródeł wyłącznie siarczkowych, choć z reguły mają one niską wydajność.
Źródła te są rozproszone na terenie wszystkich jednostek tektonicznych Karpat. Występują między
innymi w miejscowościach Złatne, Krzyżowa, Szczawnica, Łabowa, Nowy Sącz, Grybów, Wapienne, Folusz, Pielgrzymka, Ług, Bednarka, Małastów (w obrębie płaszczowiny magurskiej), Bieździedza, Dęborzyn, Krajowice, Samoklęski, Wola Stróska, Krosno, Białobrzegi, Haczów, Mszana, Potok, Rudawka Rymanowska, Lubonia, Majscowa, Nowy Zagórz, Rybotycze, Chmielnik, Lesko, Glinne, Uherce, Buki, Turzańsk, Szczawne, Cisna, Czarna, Łupków, Mików, Myczkowce, Prełuki, Komańcza, Jasień, Baligród (w jednostkach tektonicznych położonych bardziej na północ). Szczególnie
bogaty w źródła siarczkowe jest rejon Kotliny Sądeckiej i Bieszczad, a poza ﬂiszem wody siarczkowe znane są z terenu pienińskiego pasa skałkowego.
Kolejną grupą wód leczniczych w Karpatach ﬂiszowych są szczawy, które występują głównie
w obrębie płaszczowiny magurskiej. Obszar ich występowania rozciąga się od zachodu za Dunajcem przy ujęciu Kamienicy do wschodu, do doliny górnej Ropy. Szczawy spotyka się też w obrębie płaszczowiny śląskiej – w Rymanowie i w dolinie Osławy i w Rabem koło Baligrodu. Podstawą wydzielenia obszarów o różnym pochodzeniu szczaw, głębokości występowania tych wód i pozycji geologicznej skał, które są ich zbiornikami są różnice w składzie jonowym, izotopowym i stopień mineralizacji. Centralną strefą hydrochemiczną jest dolina Popradu, w której występują szczawy o niskiej mineralizacji – płytkie. Są to szczawy wodorowęglanowe, w większości żelaziste (wapniowo-magnezowe w Łomnicy, Żegiestowie i Krynicy, wapniowo-magnezowo-sodowe w Piwnicznej,
Wierchomli, Miliku, Szczawniku, Muszynie, Powroźniku, Krynicy i Tyliczu, sodowo-wapniowo-magnezowe w Głębokiem i Jastrzębiku). Wody te występują na powierzchni w postaci źródeł lub są udostępniane odwiertami z głębokości dochodzącej do 300 m p.p.t. Genezę tych wód wiąże się z wodami pochodzenia atmosferycznego, które nasycone dwutlenkiem węgla zostały wzbogacone o rozpuszczone w nich składniki mineralne skał kolektorowych.
Szczawy o wyższej mineralizacji są wodami głębszego krążenia – szczawy głębokie z zawartością jodu i bromu, o typie wody wodorowęglanowo-sodowej, żelazistej, z pewną zawartością jonu
chlorkowego mają niewielki, zauważalny wpływ. Eksploatowane są odwiertami z głębokości 800-1000
metrów w Krynicy; obecność tych wód stwierdzono w Złockiem.
Przejściowa strefa hydrochemiczna znajduje się na zewnątrz strefy centralnej. Źródła szczaw
wodoro-węglanowo-chlorkowo-sodowych występują na zachód i północ od doliny Popradu w Szczawie, Krościenku i Szczawnicy. Wody z okolic Szczawnicy i Krościenka tworzą się ze zmieszania reliktowych solanek ze szczawami pochodzenia inﬁltracyjnego i z tego powodu skład tych wód jest
skomplikowany. Szczawy żelaziste, bromkowe występują na wschodzie w Wysowej.
Na granicy centralnego synklinorium karpackiego z jednostką dukielską zlokalizowano źródło
zawierające w swym składzie mineralnym arsen (Rabe koło Baligrodu).
Na obszarze Karpat Zewnętrznych zmineralizowane wody termalne występują, między innymi,
w Ustroniu, Jaworzu, Porębie Wielkiej, Skomielnej Białej i Lubatówce.
Na obszarze Karpat Wewnętrznych, w Zakopanem i na Podhalu, występują słabo zmineralizowane wody termalne (20-470C), siarczkowe, w eoceńskich wapieniach numulitowych i dolomitach
środkowego triasu. W Bańskiej koło Białego Dunajca nawiercono w eoceńskich wapieniach numulitowych i triasowych dolomitach wodę typu siarczanowo-chlorkowo-sodowo-wapniową, żelazistą, ﬂuorkową, borową o mineralizacji 3 g/dm3 i temperaturze 720C.
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Na rys. 1.4.2.1. pokazano Międzynarodowy Rezerwat Biosfery Karpaty Wschodnie z rozmieszczeniem złóż wód mineralnych i trzech uzdrowisk: Iwonicz-Zdrój, Rymanów-Zdrój i Polańczyk.

Rys. 1.4.2.1. Rozmieszczenie złóż wód mineralnych i miejscowości uzdrowiskowych na tle Międzynarodowego
Rezerwatu Biosfery Karpaty Wschodnie i przyrodniczych obszarów chronionych (Lipińska E.J., Rybak T.)

Wody mineralne charakteryzują się specyﬁcznym składem i wysoką mineralizacją (zawierają co
najmniej 1000 mg/dm3 rozpuszczonych składników stałych), mają charakter niszowy, ich skład nie
charakteryzuje jednolitych części wód podziemnych. Specyﬁczny skład i właściwości wód mineralnych są powodami, dla których kryteria oceny wód mineralnych nie mogą być takie same jak dla
wód podziemnych zwykłych. Wody mineralne są objęte innymi przepisami prawa niż wody zwykłe
i nie mogą być przedmiotem badań prowadzonych w ramach państwowego monitoringu środowiska.
1.4.3. Identyﬁkacja i inwentaryzacja miejsc rozwoju górnictwa naftowego w Karpatach
Naturalne emisje i migracje substancji węglowodorowych były źródłem zainteresowania lokalnej społeczności, co do możliwości pozyskania tych surowców i wykorzystania. Pierwsze wzmianki
literaturowe o istnieniu na obecnych terenach województw podkarpackiego, małopolskiego i na obszarze zachodniej Ukrainy, naturalnych cieków ropnych odnaleziono w dokumentach archiwalnych
XVI wieku. Kwerenda archiwalna dokumentów z XIX wieku i początków wieku XX umożliwiła odnalezienie miejscowości, w których nie tylko wybierano substancje węglowodorowe ręcznie. Są to też
miejscowości gdzie prowadzono ich poszukiwania i eksploatację na skalę przemysłową.
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Próba inwentaryzacji dla potrzeb geoinformacji przestrzennej miejscowości, na obszarze których
występowały lub występują naturalne emisje i migracje substancji węglowodorowych i gdzie w XIX
wieku wydobywano te surowce przez studnie (szyby) kopane – kopanki, a także gdzie w XIX wieku poszukiwano i eksploatowano je techniką wiertniczą i gdzie powstawały pierwsze kopalnie i raﬁnerie do przeróbki tego surowca na skalę przemysłową – dała wymierny rezultat. Daje on obraz
skali przedsięwzięć lokalnych mieszkańców, a następnie lat i zakresu działalności spółek naftowych
zjednoczonych w koncernach i samodzielnych spółek i jednostkowych przedsiębiorstw naftowych
tamtego okresu na obszarze Karpat.
Alfabetyczne zestawienie zinwentaryzowanych obszarów, według województw, powiatów, gmin
(miast, dzielnic miast, osad, wsi, wzgórz (istniejących i nieistniejących obecnie)) z naturalną emisją i migracją substancji węglowodorowych do środowiska przyrodniczego i działalności górnictwa
i przemysłu naftowego w XIX i na początku XX wieku przedstawia się następująco:
1. województwo małopolskie: 1) powiat gorlicki: Biecz, Głęboka, Grudna, Libusza, Rozembark, Strzeszyn (gm. Biecz), Stróżna (gm. Bobowa), Glinik Mariampolski (gm. Glinik Mariampolski), Dominikowice, Gorlice, Kobylanka, Ropica Polska, Szymbark, Zagórzany (gm. Gorlice), Grybów (gm.
Grybów), Kryg, Lipinki, Pagorzyna, Wójtowa (gm. Lipinki), Męcina Mała, Męcina Wielka, Pętna,
Siary (gm. Sękowa), 2) powiat limanowski: Wilkowisko (gm. Jodłownik), Pisarzowa (gm. Limanowa), 3) powiat nowosądecki: Klęczany, Trzetrzewina (gm. Chełmiec), Stróże (gm. Grybów),
Lipnica Wielka (gm. Korzenna),
2. województwo podkarpackie: 1) powiat bieszczadzki: Bystre, Czarna, Lipie, Michniowiec, Polana, Rabe, Rosochate, Serednie Małe, Sokołowa Wola, Żłobek (gm. Czarna), Dwernik, Krywka,
Lutowiska, Sianki, Skorodne, Stuposiany, Żurawin (gm. Lutowiska), Bandrów, obecnie Bandrów
Narodowy, Berehy Dolne, Brelików, Daszówka, Dźwiniacz Dolny, Dźwiniacz Górny, Grąziowa,
Hoszowczyk, Hoszów, Jureczkowa, Krościenko, Kwaszenina, Leszczowate, Liskowate, Łobozew,
Łodyna, Nowosielce Kozickie, Ropienka, Równia, Sokole, Stańkowa, Stebnik, Steinfels, Ustianowa, Ustrzyki Dolne, Zawadka (gm. Ustrzyki Dolne), 2) powiat brzozowski: Brzozów, Górki,
Grabownica Starzeńska, Humniska, Stara Wieś, Turze Pole, Zmiennica (gm. Brzozów), Domaradz, Golcowa (gm. Domaradz), Dydnia, Krzywe, Witryłów (gm. Dydnia), Buków, Haczów, Jabłonica Polska, Jasionów, Malinówka, Trześniów, Wzdów (gm. Haczów), Blizne, Jasienica Rosielna, Orzechówka (gm. Jasienica Rosielna), Izdebki (gm. Nozdrzec), 3) powiat dębicki: Wola
Brzostecka (gm. Brzostek), Winnica (gm. Jodłowa), Dębica (miasto i gmina), 4) powiat jasielski: Duląbka, Radość (gm. Dębowiec), Brzyszczki, Gorajowice, Hankówka, Łaski, Niegłowice,
Osobnica, Sobniów, Trzcinica, Zimna Woda, Żółków (gm. Jasło), Bieździadka, Lublica (gm. Kołaczyce), Gorzyce, Grabanina, Łężyny, Łysa Góra, Sadki, Stary Żmigród (gm. Nowy Żmigród),
Mrukowa, Samoklęski, Świerchowa, Załęże (gm. Osiek Jasielski), Harklowa, Kunowa, Sławęcin
(gm. Skołyszyn), Brzezówka, Dobrucowa, Gliniczek, Łajsce, Potakówka, Roztoki, Sądkowa, Tarnowiec (gm. Tarnowiec), 5) powiat krośnieński: Bóbrka, Chorkówka, Kobylany, Poraj, Zręcin (gm.
Chorkówka), Cergowa, Dukla, Franków, Łęki, Ropianka, Równe, Tylawa, Wietrzno, Zboiska (gm.
Dukla), Baranówka (obecnie część innej miejscowości), Iwonicz, Lubatówka (gm. Iwonicz-Zdrój),
Białkówka, Jaszczew, Jedlicze, Męcinka, Moderówka, Potok, Żarnowiec (gm. Jedlicze), Kiczary,
Korczyna, Krasna Ruska, Węglówka (gm. Korczyna), Krościenko Wyżne (gm. Krościenko Wyżne), Niżna Łąka, Rogi, Targowiska, Wrocanka (gm. Miejsce Piastowe), Bałucianka, Klimkówka, Ladzin, Łazy, Posada Górna, Rudawka Rymanowska, Rymanów, Wołtuszowa, Wróblik Królewski, Wróblik Szlachecki, Wólka (gm. Rymanów), Bratkówka, Odrzykoń, Stodolin (gm. Wojaszówka), 6) powiat leski: Baligród, Bystre, Choceń, Nowosiółki, Stężnica, Zahoczewie (gm. Baligród), Buk, Cisna, Łopienka, Łuh (gm. Cisna), Bachlawa, Bezmiechowa, Hoczew, Huzele, Lesko, Monasterzec (gm. Lesko), Olchowa, Orelec, Paszowa, Uherce, Wańkowa (gm. Olszanica),
Bereska, obecnie Berezka, Bóbrka, Bukowiec, Chrewt, Myczków, Polanki, Polańczyk, Rajskie,
Rybne, Solina, Studenne, Terka (gm. Solina), 7) powiat niżański: Jeżowe (gm. Jeżowe), 8) powiat rzeszowski: Kielnarowa (gm. Tyczyn), 9) powiat sanocki: Wolica, Wolica (gm. Bukowsko),
Smolnik (gm. Komańcza), Dobra Szlachecka, Falejówka, Kostarowice, Pakoszówka, Prusiek,
Sanok, Trepcza, Załuż, (gm. Sanok), Siemuszowa, Strachocina (gm. Tyrawa Wołoska), Brzozowiec, Czaszyn, Mokre, Morochów, Olchowa, Serednie Wielkie, Wielopole, Zagórz (gm. Zagórz),
Nowosielce, Odrzechowa (gm. Zarszyn), 10) powiat strzyżowski: Kobyle (gm. Frysztak), Brzeżanka (gm. Strzyżów), 11) miasto Krosno na prawach powiatu: Białobrzegi, Krosno, Krościenko Niżne, Polanka Karol, Turaszówka,
3. Ukraina, obwód lwowski: Borysław, Drohobycz, Schodnica, Mszaniec, Stara Sól.
Na rys. 1.5.1.-1.5.25. pokazano przykłady miejsc występowania naturalnej emisji i migracji sub-
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stancji węglowodorowych do środowiska przyrodniczego w województwie podkarpackim w trzech
miejscowościach (Ropianka w gminie Dukla, Targowiska w gminie Miejsce Piastowe i Wara w gminie Nozdrzec, która nie była wymieniona w dokumentach archiwalnych).

Rys. 1.5.1. Kopanka i otwór
wiertniczy w Ropiance; głowica
odwiertu pompowego; do kołnierza
rur okładzinowych przykręcana była
pokrywa, w której zawieszone są rury
pompowe, do pokrywy przykręcony
jest króciec mogący służyć emisji
gazu ziemnego i do poboru próbki
gazu z przestrzeni międzyrurowej;
Ropianka gm. Dukla (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.2. Głowica odwiertu
pompowego (rys. 1.5.1.), widoczne
fragmenty drewnianej cembrowiny;
Ropianka, gm. Dukla (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.4. Dół urobkowy (łyżkowy) – znajduje się około
10 m od kopanki z rys. 1.5.3.; Ropianka, gm. Dukla
(Lipińska E.J.)
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Rys. 1.5.3. Kopanka z zachowaną
drewnianą cembrowiną i z głowicą
odwiertu pompowego: do kołnierza
rur okładzinowych przykręcona
jest pokrywa, w której zawieszone
są rury pompowe, do pokrywy
przykręcony jest króciec z zaworem,
mogący służyć do poboru próbki
gazu z przestrzeni międzyrurowej;
Ropianka, gm. Dukla (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.5. Kopanka z emisją gazu ziemnego; obszar
w obrębie leja jest zmieniony antropogenicznie,
Ropianka, gm. Dukla (Lipińska E.J.)
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Rys. 1.5.6. Miejsce naturalnej emisji substancji
węglowodorowych, Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
(źródło: [96])

Rys. 1.5.7. Kopanka wypełniona substancjami
węglowodorowymi, Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
(źródło: [96])

Rys. 1.5.8. Wylot drenu do rowu przydrożnego;
Targowiska, gm. Miejsce Piastowe (źródło: [96])

Rys. 1.5.9. Zastawka w rowie przydrożnym poniżej
przepustu drogowego, Targowiska, gm. Miejsce Piastowe
(źródło: [96])

Rys. 1.5.10. Zastawki w rowie przydrożnym powyżej
i poniżej przepustu drogowego, Targowiska, gm. Miejsce
Piastowe (źródło: [96]

Rys. 1.5.11. Opalizujące plamy substancji ropopochodnych
na powierzchni wody w rowie przydrożnym, Targowiska,
gm. Miejsce Piastowe (źródło: [96])
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Rys. 1.5.12. Rękaw sorpcyjny – zastawka
w rowie przydrożnym poniżej wylotu urządzenia
drenarskiego, Targowiska, gm. Miejsce
Piastowe (źródło: [96])

Rys. 1.5.13. Zastawki sorpcyjne w rowie
przydrożnym powyżej i poniżej wylotu
urządzenia drenarskiego, Targowiska, gm.
Miejsce Piastowe (źródło: [96])

Rys. 1.5.14. Kopanka ropna, zachowane
resztki drewnianej cembrowiny, studnia kopana
ręcznie osłonięta gałęziami przez pracowników
leśnych, znajduje się około 5 m od drogi leśnej
(widoczna w tle za kopanką), Wara, gm.
Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.15. Studnia kopana ręcznie o głębokości ponad
30 m, w odległości około 5 m od kopanki pierwszej i około
10 m od drogi leśnej; Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)
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Rys. 1.5.17. Ta sama kopanka ropna z gazem ziemnym,
którego pęcherzyki widoczne są na powierzchni ropy
naftowej; w ropie zanurzony jest garnek do jej wybierania;
Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.16. Kopanka ropna z gazem ziemnym;
w ropie zanurzony jest garnek do jej wybierania,
a na powierzchni ziemi cedzak; studnia kopana
ręcznie znajduje na skraju leśnej łąki; widoczna
droga migracji substancji węglowodorowych
do środowiska przyrodniczego; Wara, gm.
Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.18. Fragment drogi migracji substancji
węglowodorowych po emisji z kopanki; Wara,
gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.19. Kolejny fragment drogi migracji
substancji węglowodorowych po emisji
z kopanki; wysoki brzeg cieku ropnego świadczy
o intensywności opadów atmosferycznych
i wypłukiwaniu koryta; Wara, gm. Nozdrzec
(Lipińska E.J.)
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Rys. 1.5.20. Dalszy fragment drogi migracji
substancji węglowodorowych po emisji
z kopanki; wysoki brzeg cieku ropnego świadczy
o intensywności opadów atmosferycznych
i wypłukiwaniu koryta; Wara, gm. Nozdrzec
(Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.21. Późniejszy fragment drogi
migracji substancji węglowodorowych po
emisji z kopanki; ciek ropny prowadzi w głąb
zagajnika z wyraźną emisją ropy z podłoża;
Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.22. Urocze widokowo miejsce nagle
odsłania dla wędrowca źródło emisji substancji
węglowodorowych – pośród wysokich leśnych
traw; Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.23. Emisja substancji węglowodorowych
z bliska – może to też być nieprofesjonalnie
zlikwidowany otwór wiertniczy, po którym
pozostałością jest wystająca z błota ropnego
rura odgazowująca widoczna powyżej z lewej
strony źródła; Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)
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Rys. 1.5.24. Studnia ropna kopana ręcznie z dobrze
zachowaną drewnianą cembrowiną – odległość od
powierzchni terenu do stropu cembrowiny około 2 m i od
stropu cembrowiny do powierzchni gęstej ropy naftowej
kolejne 2; Wara, gm. Nozdrzec (Lipińska E.J.)

Rys. 1.5.25. Studnia ropna kopana ręcznie
z dobrze zachowaną drewnianą cembrowiną;
studnia praktycznie niewidoczna, nagle pojawia
się wśród wysokich traw i pnączy leśnych niezwykle niebezpieczna pułapka; Wara, gm.
Nozdrzec (Lipińska E.J.)
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