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RECENZJE
Józef Chowaniec, Tomasz G¹gulski & Tomasz Operacz:
Wody termalne. Skarb Ma³opolski. Wydawnictwo
Kartograficzne „Compass”, Kraków 2015, s. 72, tabela stratygraficzna, spis literatury + Mapa obszaru wystêpowania wód termalnych w województwie
ma³opolskim w skali 1 : 200 000 i 1 : 40 000.
W ostatnich dniach 2015 r. ukaza³o siê ciekawe wydawnictwo skierowane do szerokiego grona czytelników,
firmowane przez Urz¹d Marsza³kowski Województwa
Ma³opolskiego, poœwiêcone wodom termalnym Ma³opolski. Sk³ada siê ono z dwóch elementów: przewodnika oraz
mapy. Jego autorzy s¹ pracownikami Oddzia³u Karpackiego Pañstwowego Instytutu Geologicznego – Pañstwowego
Instytutu Badawczego i od wielu lat zajmuj¹ siê problematyk¹ wód termalnych w Ma³opolsce. Mo¿na by³o siê wiêc
spodziewaæ rzetelnego, choæ si³¹ rzeczy spopularyzowanego, kompendium wiedzy o wodach termalnych regionu na
tle jego budowy geologicznej, jak równie¿ ciekawych
informacji o wykorzystaniu tych wód do ró¿nych celów.
I tak jest rzeczywiœcie.
Tekstowa, bogato ilustrowana zdjêciami, czêœæ wydawnictwa zawiera wyczerpuj¹ce dla „przeciêtnego” turysty informacje o budowie geologicznej Ma³opolski, jej
warunkach hydrogeologicznych, wystêpowaniu wód termalnych i ich genezie, jak równie¿ krótk¹ charakterystykê
kompleksów geotermalnych. Prawdê mówi¹c, nawet autor
tego tekstu nie zna³ do tej pory wszystkich obiektów geotermalnych s³u¿¹cych g³ównie wypoczynkowi i rozrywce.
Przewodnik mo¿e byæ wiêc pomocny osobom, które niekoniecznie chc¹ jechaæ do term s³owackich, lecz skorzystaæ
z relaksu w ciep³ej wodzie w naszym kraju.
We „Wprowadzeniu” autorzy przedstawiaj¹ wody termalne Polski po³udniowej, Ÿród³o wysokiej temperatury
tych wód, ich znaczenie jako kopaliny i mo¿liwoœci wykorzystania. W dalszej czêœci w „S³owniczku” czytelnik
znajdzie podstawowe pojêcia i definicje – od analizy wody
poczynaj¹c po zwierciad³o wód podziemnych. Nastêpny
rozdzia³ to „Budowa geologiczna”, w którym autorzy stosunkowo szczegó³owo przedstawiaj¹ budowê geologiczn¹
Ma³opolski – od Tatr po monoklinê krakowsko-czêstochowsk¹, ilustruj¹c j¹ m.in. dwiema mapami geologicznymi. Mo¿na dyskutowaæ czy wszystkie szczegó³owe informacje s¹ konieczne dla ma³o zorientowanego czytelnika.
Wszak nic im nie powiedz¹ same nazwy jednostek pieniñskiego pasa ska³kowego, czy te¿ Karpat zewnêtrznych. Na
pewno jednak umkn¹³ autorom passus dotycz¹cy historii
Karpat. Nie s¹dzê, by podpisali siê pod zawartym w tekœcie
(str. 20) stwierdzeniem, ¿e Karpaty zewnêtrzne powsta³y w
zbiorniku geosynklinalnym. Gdyby dosz³o do drugiego
wydania publikacji, ten fragment zdania nale¿a³oby
koniecznie usun¹æ, bo geosynkliny znik³y ju¿ praktycznie
z programów nauczania geografii w szko³ach ponadgimnazjalnych. W zamian za to mo¿na by dodaæ kilka zdañ na
temat czwartorzêdu w Karpatach, bo w omawianym tekœcie ich historia geologiczna koñczy siê na paleogenie.
Rozumiem, ¿e dla wód geotermalnych osady czwartorzêdu
nie maj¹ znaczenia, ale dla ogólnej wiedzy o ³añcuchu
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górskim Karpat ju¿ tak, szczególnie ¿e w kolejnym rozdziale o wodach w utworach czwartorzêdowych pisze siê
sporo.
Kolejny rozdzia³ jest poœwiêcony krótkiemu omówieniu warunków hydrogeologicznych w poszczególnych
regionach Ma³opolski. Przedstawiono g³ówne poziomy
wodonoœne w tym makroregionie, krótk¹ charakterystykê
wód podziemnych, niekiedy z mineralizacj¹ i wydajnoœci¹
w³¹cznie. Oddzielnie zosta³y opisane tytu³owe wody termalne w Karpatach i zapadlisku przedkarpackim, zasoby,
mo¿liwoœci ich pozyskania i praktycznego wykorzystania.
Podkreœlono jednak, ¿e wody termalne Karpat, poza Podhalem, charakteryzuj¹ siê generalnie niskimi i nieodnawialnymi zasobami oraz wysokimi mineralizacjami, co
wyklucza raczej mo¿liwoœæ ich szerokiego wykorzystania.
Najobszerniejszy jest ostatni rozdzia³ poœwiêcony
kompleksom geotermalnym, gdzie zaprezentowano ofertê
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rekreacyjn¹ w kilku istniej¹cych ju¿ obiektach: Aquaparku
w Zakopanem, Term Bukovina Hotel Spa w Bukowinie
Tatrzañskiej, Term Bia³ka, K¹pieliska Geotermalnego na
Polanie Szymoszkowej, Term Szaflary i Term Gor¹cy Potok.
W budowie znajduj¹ siê Termy Chocho³owskie. Krótko
opisano te¿ niewykorzystane otwory z wod¹ termaln¹:
Siwa Woda IG 1, Zazadnia IG 1, Poronin PAN 1, Furmanowa PIG 1, Rabka IG 2 i Porêba Wielka PIG 1, z których
czêœæ jest nieczynna i niezagospodarowana. Do celów komunalnych wykorzystuje siê wody termalne wy³¹cznie
z otworu Zazadnia IG 1.
Przewodnik koñczy tabela stratygraficzna i doœæ obszerny, jak na tego typu pozycjê, spis literatury. Zapewne
przez niedopatrzenie autorzy nie uwzglêdnili faktu, ¿e piêtro gelas od jakiegoœ ju¿ czasu nale¿y do czwartorzêdu,
a nie pliocenu.
Integraln¹ czêœci¹ publikacji s¹ dwie mapy. Pierwsza
z nich to „Mapa obszaru wystêpowania wód termalnych w
województwie ma³opolskim” w skali 1 : 200 000, druga –
w skali 1 : 40 000 ogranicza siê do obszaru Podhala. Na

obu zaznaczono przebieg g³ównych granic geologicznych,
lokalizacjê i nazwy otworów wiertniczych zwi¹zanych
z poszukiwaniem i dokumentowaniem wód termalnych
i lokalizacje ujêæ wody termalnej. Do map jest do³¹czony
szkic tektoniczny po³udniowej czêœci województwa ma³opolskiego z wybranymi otworami wiertniczymi wód termalnych i leczniczych.
To ciekawe wydawnictwo jest warte szerokiego rozpropagowania. Mo¿na siê jednak obawiaæ czy trafi do turysty i innych zainteresowanych osób, gdy¿ wydane ze œrodków WFOŒiGW zapewne nie bêdzie sprzedawane. Warto
jednak, by publikacja znalaz³a siê w ka¿dym wiêkszym
oœrodku wypoczynkowym, punktach informacji turystycznej, poniewa¿ tylko wtedy spe³ni swoj¹ rolê. Inaczej
podzieli los wielu ciekawych wydawnictw geologicznych
i oko³ogeologicznych, które z racji rodzaju finansowania
nie docieraj¹ do osób, dla których wydawnictwa te s¹
z za³o¿enia przeznaczone.
W³odzimierz Mizerski
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