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Hydrogeochemiczna i regionalna charakterystyka wystêpowania wód
termalnych na Spitsbergenie
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Hydrogeochemical and regional characteristics of thermal waters occurrences in Spitsbergen. Prz. Geol., 65: 1019–1024.
A b s t r a c t. On Spitsbergen there are four areas of occurrence of thermal spring waters. The studies of these waters have a long history dating back to the nineteenth century. Outflows of thermal waters are associated with tectonic discontinuities, where
subpermafrost waters can flow to the surface area. The maximum temperatures of discharged thermal water exceed 25°C. The chemical composition of thermal waters from northern Spitsbergen derived from relict sea water, which is then modified by rainwaters,
waters of melting permafrost and contemporary sea waters. On the other hand, on the southern Spitsbergen thermal waters are characterized by a lower mineralization and there are contemporary waters involved in the deep circulation. Thermal waters with low
mineralization are mainly multi-ions with dominate type bicarbonate-chloride-sodium-calcium. Thermo-mineral waters belong
mainly to the types of chloride-sodium and chloride-bicarbonate-sodium.
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W rejonie Spitsbergenu na powierzchni terenu wystêpuj¹ ró¿ne przejawy wód podziemnych – pocz¹wszy od
okresowych Ÿróde³ zwi¹zanych z topnieniem œniegu
i wiecznej zmarzliny poprzez wyp³ywy przed czo³em
lodowca, Ÿród³a krasowe, koñcz¹c na sta³ych Ÿród³ach termalnych o temperaturach na wp³ywie od 8–10 do ponad
25°C (Pulina, 1977; Pociask-Karteczka, 1990; Banks i in.,
1998). Zród³a termalne obszaru badañ s¹ zwi¹zane z systemami nieci¹g³oœci tektonicznych, gdzie wody ze stref
p³ytkiego i poœredniego kr¹¿enia mog¹ dostawaæ siê na
znaczne g³êbokoœci (>1500 m), a nastêpnie wydostawaæ
siê równie¿ systemami nieci¹g³oœci tektonicznych na powierzchniê terenu (Haldorsen i in., 1996).
Pierwsze udokumentowane badania wód termalnych
na Spitsbergenie pochodz¹ z koñca XIX w. z rejonu fiordu
Bockfjord (pó³nocy Spitsbergen). Tamtejsze Ÿród³a s¹ najdalej na pó³noc po³o¿onymi Ÿród³ami termalnymi na œwiecie (79,5N). Podczas pierwszych badañ zanotowano
temperatury wody 24,5 oraz 28,3°C w Ÿród³ach Jotun
i Troll (Hoel, Holtedahl, 1911). Z kolei w po³udniowej
czêœci obszaru badañ pierwsze opisane Ÿród³a wód termalnych pochodz¹ z lat 20. oraz 40. XX w. (Werenskiold,
1920; Orvin, 1944).
Du¿y udzia³ w badaniach wód termalnych maj¹ te¿ polscy badacze obszarów polarnych. Od lat 70. XX w. s¹ prowadzone badania naturalnych wyp³ywów wód termalnych
na po³udniowym Spitsbergenie w rejonach fiordu Horsund
oraz zatoki Stormbukta (Pulina, 1977; Miga³a, Sobik,
1983; Krawczyk, 1989, 1996; Pociask-Karteczka, 1990).
W artykule scharakteryzowano dziesiêæ naturalnych
wyp³ywów wód termalnych na powierzchniê terenu
(ryc. 1). Charakterystyka czterech Ÿróde³ z pó³nocy Spitsbergenu pochodzi z danych archiwalnych (Banks i in.,
1998; Salvigsen, Hagvard, 1998). Pieæ punktów zlokalizowanych na po³udniu Spitsberegnu opisano na podstawie
w³asnych badañ hydrogeologicznych przeprowadzonych
w
ramach
wypraw
naukowych
Uniwersytetu
Wroc³awskiego (2003–2008), wspartych wczeœniejszymi
badaniami innych uczonych prowadzonymi w latach 80.
i 90. XX w. (Postnov, 1983; Krawczyk, 1989, 1996;
Pociask-Karteczka, 1990). Dane dotycz¹ce jednego pun-

ktu na po³udniowym Spitsbergenie pochodz¹ z literatury
(Lauritzen, Bottrell, 1994; Lauritzen, 1996).
Celem artyku³u jest przedstawienie genezy i przestrzennej zmiennoœci parametrów fizyko-chemicznych
wód termalnych wystêpuj¹cych na Spitsbergenie.
OBSZAR BADAÑ
Teren badañ obejmuje obszar Spitsbergenu
(76°40–80°03 N), bêd¹cy wschodni¹ czêœci¹ archipelagu
Svalbard. W krajobrazie obszaru badañ dominuj¹ u³o¿one
w po³udnikowe ³añcuchy masywy górskie i niziny nadmorskie. Obszar badañ swój kszta³t i rozmiar w znacznym
stopniu osi¹gn¹³ w póŸnym paloegenie. Aktualny krajobraz w du¿ej mierze kszta³towany by³ przez powtarzaj¹ce
siê zlodowacenia czwartorzêdowe. Na obszarze Spitsbergenu mo¿na wydzieliæ cztery g³ówne jednostki geologiczne (ryc. 1): paleogeñski basen sedymentacyjny,
platformê zbudowan¹ ze ska³ od karbonu do kredy, dewoñski basen sedymentacyjny oraz metamorficzne ska³y
pod³o¿a (proterozoik, wczesny paleozoik).
Najstarsze na terenie badañ (prekambr–dolny ordowik)
s¹ silnie zmetamorfizowane ska³y serii Hecla Hoek. Ten
litostratygraficzny kompleks jest reprezentowany przez
paragnejsy, ³upki ³yszczykowe z wapieniami, kwarcytami,
³upkami amfibolitowymi, gnejsami (Birkenmajer, 1990).
Od dewonu na ska³ach krystalicznych powstawa³y ska³y
osadowe okruchowe oraz wêglanowe. Na ska³ach mezozoicznych zalegaj¹ formacje paleogeñskie reprezentowane
przez piaskowce, ³upki, zlepieñce (Birkenmajer, 1990).
W czasie póŸnego plejstocenu i holocenu powsta³y podniesione morskie pla¿e, tarasy i klify, cechy charakterystyczne dla przybrze¿nej czêœci Spitsberegenu.
Na opisywanym obszarze mamy do czynienia z bogat¹
histori¹ tektoniczn¹, której pocz¹tki siêgaj¹ prekambru
(Harland, 1997). Efektem tego jest du¿a iloœæ uskoków
i nieci¹g³oœci, które w znacznym stopniu wp³ywaj¹ na
kr¹¿enie wód podziemnych, dotyczy to zw³aszcza wód
podpermafrostowych i termalnych zwi¹zanych z g³êbokim
kr¹¿eniem.
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Ryc 1. Mapa obszaru badañ
Fig. 1. Map of the study area

CHARAKTERYSTYKA WÓD TERMALNYCH
Na obszarach o ci¹g³ej wiecznej zmarzlinie wystêpowanie wód podziemnych jest zwi¹zane z trzema strefami
(Williams, van Everdingen, 1973): nad wieczn¹ zmarzlin¹
(suprapermafrost), wewn¹trz wiecznej zmarzliny (intrapermafrost) i pod wieczn¹ zmarzlin¹ (subpermafrost).
Strefê kr¹¿enia nad wieczn¹ zmarzlin¹ okreœliæ mo¿na
mianem strefy p³ytkiego kr¹¿enia, natomiast wody w strefie wewn¹trz i pod zmarzlin¹ jako strefê poœredni¹.
Dodatkowo na Spitsbergenie nale¿y wyró¿niæ strefê
g³êbokiego kr¹¿enia. Jest ona zwi¹zana z systemami nieci¹g³oœci tektonicznych, gdzie wody z pierwszych dwóch
stref mog¹ dostawaæ siê na znaczne g³êbokoœci (>1500 m),
a nastêpnie wydostawaæ siê równie¿ systemami nieci¹g³oœci tektonicznych na powierzchniê terenu. Z t¹ stref¹
s¹ zwi¹zane liczne Ÿród³a wód termalnych o temperaturach
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na wp³ywie do ponad 25°C (Banks i in., 1998; Krawczyk,
1996; Lauritzen, 1996; Olichwer i in., 2013).
Na Spitsbergenie wystêpuj¹ cztery g³ówne rejony
wystêpowania wód termalnych: Bockfjord, Tempelfjorden, fiord Horsund i Sörkappland.
Rejon Bockfjord
W rejonie Bockfjord s¹ zlokalizowane trzy strefy
wyp³ywów: Jotun, Troll (Troll 1, Troll 2) i Gygre. Zród³a te
s¹ najdalej na pó³noc po³o¿onymi Ÿród³ami termalnymi na
œwiecie (79,5N). Wystêpuj¹ one na uskoku przebiegaj¹cego wzd³u¿ zachodniego brzegu Bockfjord. Uskok
ten stanowi zachodni¹ granicê rowu, wzd³u¿ której
mu³owce i piaskowce dewonu kontaktuj¹ z utworami kompleksu Hecla Hoek (Harland, 1997).
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Ryc. 2. Sk³ad chemiczny wód termalnych z rejonu Bockfjord
Fig. 2. The chemical composition of the thermal waters of the Bockfjord region

Podczas pierwszych badañ zanotowano temperaturê
wody w Ÿród³ach Jotun – 24,5°C i w Ÿród³ach Troll –
28,3°C (Hoel, Holtedahl, 1911). PóŸniejsze badania
(Banks i in., 1998) wykaza³y temperatury Ÿróde³ do
25,6°C. Mineralizacja wody w tych punktach wynosi od
990 (Troll) do 2400 mg/dm3 (Jotun). W wodach ze Ÿród³a
Troll dominuj¹ jony HCO-3 i Na+ natomiast w Jotunie Cl–
oraz Na+ (ryc. 2).
Przy Ÿród³ach Troll i Jotun obserwuje siê depozyty
utworów wêglanu wapnia w postaci kalcytu. Przy Ÿród³ach
Troll wystêpuj¹ one w postaci spektakularnych trawertynów tworz¹cych kilka tarasów (Banks i in., 1998).
Na zachód 500 m. od Ÿróde³ Jotun znajduje siê Ÿród³o
Gygre o przeciêtnej wydajnoœci 10 l/s. Najwy¿sza zanotowana temperatura wynios³a 13,8°C (Salvigsen, Hagvard,
1998).
Rejon Tempelfjorden
W œrodkowej czêœci fiordu Tempel wystêpuj¹ wody
o podwy¿szonej temperaturze. W zimie w tym miejscu
obserwuje siê okr¹g³y otwór w pokrywie lodowej.
Niew¹tpliwie jest to zwi¹zane z podmorskim wyp³ywem
w tym miejscu wód termalnych. Brak jest jednak bli¿szych
danych o tym wyp³ywie. Z dop³ywem wód termalnych
w œrodkowej czêœci Spitsbergenu mog¹ byæ równie¿
wi¹zane Ÿród³a mineralne wyp³ywaj¹ce w pobli¿u jeziora
Kongress k. Barentsburga.
Rejon fiordu Horsund
Wody termalne w tym rejonie s¹ reprezentowane przez
krasowe Ÿród³a Raud i Ÿród³o Orvina. Wyp³ywy (Ÿródlisko) termalne pod Raudfjellet odkryte zosta³y w 1973 r.
przez ekspedycjê Uniwersytetu Wroc³awskiego kierowan¹
przez S. Baranowskiego (Miga³a, Sobik, 1983). Jest to strefa wyp³ywów przy brzegu lodowca Torella, w miejscu
wystêpowania ska³ wêglanowych nale¿¹cych do serii Hecla Hoek. Zanotowano wtedy temperaturê wody wynosz¹c¹
na wyp³ywie 12,1oC (Krawczyk, 1989).
Zród³o Orvina, pod gór¹ Gnalberget, jest zlokalizowane na obszarze masywu Sofiekammen, który jest zbudowany z marmurów i wapieni nale¿¹cych do serii Hecla
Hoek. Wody ze Ÿród³a Orvin’a wyp³ywaj¹ w strefie brzegowej z osadów ¿wirowych w kilku punktach na szerokoœci oko³o 40 m. Wydajnoœci poszczególnych wyp³ywów
wahaj¹ siê od 0,05 do ponad 1 l/s, przy sumarycznej wiel-

koœci ok. 15 l/s. Wyp³ywy te s¹ widoczne jedynie podczas
odp³ywu. Zród³o to po raz pierwszy zosta³o opisane przez
Orvina w 1944 r., który zanotowa³ temperaturê wody
wynosz¹c¹ 12°C.
Rejon Sörkappland
Kolejnym miejscem wystêpowania wód termalnych
na Spitsbergenie jest SÝrkappland. U podnó¿a masywu
Hilmarfjellet mo¿na wyró¿niæ kilka punktów wyp³ywu
wód termalnych ró¿ni¹cych siê sk³adem chemicznym
i temperatur¹. Pod wzglêdem geologicznym wyp³ywy te s¹
zwi¹zane z wapieniami i dolomitami serii Hecla Hoek
(w czêœci po³udniowej i œrodkowej) oraz ska³ami wêglanowymi pochodzenia osadowego (czêœæ pó³nocna). W tym
miejscu rozci¹ga siê najwiêkszy na po³udniowym Spitsbergenie pas wybrze¿a wapiennego i le¿y on w obrêbie kilku podniesionych tarasów morskich, bêd¹cych efektem
krasu litoralnego (Pulina, 1977).
Pierwsze obserwacje przeprowadzi³ Werenskiold
(1920), odnotowuj¹c temperaturê wystêpuj¹cych tu wód
w granicach 10–15°C, a nastêpnie Major i Wisnes (1955),
którzy zanotowali najwy¿sz¹ temperaturê wody na tym
obszarze wynosz¹c¹ 16,3°C. W latach 70. XX w. dok³adne
badania hydrologiczno-hydrochemiczne prowadzi³ Pulina,
czego efektem by³o ponad 30 analiz chemicznych. Zanotowa³ on temperatury w granicach 10–16,5°C. W 1981 r.
region ten by³ miejscem badañ hydrogeologów radzieckich, a wyniki badañ przedstawi³ Postnov w (1983).
We wszystkich wystêpuj¹cych tu wyp³ywach autorzy
badañ stwierdzali obecnoœæ siarkowodoru w wodach
Ÿródlanych.
Najbardziej na po³udnie, na morenie bocznej lodowca
Olsok znajduje siê Ÿród³o o tej samej nazwie i wydajnoœci
wahaj¹cej siê w granicach 150–450 l/s. Pulina (1977)
odnotowa³ w nim mineralizacje równ¹ 8,6 g/l, która jest
najwy¿sz¹ jak dot¹d wartoœci¹ stwierdzon¹ na Spitsbergenie.
W centralnej czêœci obszaru SÝrkappland wystêpuje
Ÿród³o krasowe Trollosen, które z przeciêtn¹ wydajnoœci¹
10 m3/s jest najwiêkszym Ÿród³em na Spitsbergenie. Temperatura wody na wyp³ywie wynosi 4°C. Oko³o 400 m na
pó³noc od Ÿród³a Trollosen jest po³o¿one niewielkie Ÿród³o
termalne Fisosen, stwierdzone w latach 90. XX w. przez
Lauritzena (1996).
Najbardziej na pó³noc SÝrkapplandu na tarasie morskim (BjÝrnbeinflya) wystêpuje strefa rozleg³ych
1021
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wyp³ywów o nazwie BjÝrnbein. W latach 70. i 80. XX w. opisano tu trzy
miejsca wyp³ywów o temperaturze
wody wynosz¹cej 15,2–16,5°C. Wody
te mia³y sk³ad Cl–Na i mineralizacjê
powy¿ej 1 g/l (Pulina, 1977; Krawczyk,
1996). Jednak podczas badañ w latach
90. XX w. stwierdzono, ¿e miejsca tych
wyp³ywów s¹ suche (Lauritzen, 1996).
METODYKA
W³asne badania objê³y piêæ punktów wystêpowania wód termalnych
w rejonie po³udniowego Spitsbergenu
(ryc. 1). Analizowane Ÿród³a s¹ zloka- Ryc. 3. Sk³ad chemiczny wód termalnych z rejonu Horsundu
Fig. 3. The chemical composition of the thermal waters of the Horsund region
lizowane pod górami Raudfjelet oraz
Gnalberget (Raud, Orvin), a tak¿e dalej
na po³udnie (Olsok, BjÝrnbein, Trollosen) w zatoce Stormbukta (Sorkappland). W artykule oprócz w³asnych
wyników analiz równie¿ podsumowano badania Ÿróde³ termalnych prowadzonych
w
tym
rejonie
we
wczeœniejszych latach przez badaczy
polskich i zagranicznych. W charakterystyce hydrogeologicznej i hydrochemicznej Ÿróde³ wód termalnych
by³y tak¿e pomocne badania prowadzone na pó³nocnym Spitsbergenie
(Jotun, Troll 1, Troll 2, Gygre) (Banks
i in., 1998), a tak¿e w czêœci
po³udniowej (¿ród³o Fisosen) (Lauritzen, Bottrell, 1994; Lauritzen, 1996).
Podczas badañ w lipcu 2006, 2008
oraz 2011 r. pobrano próby w piêciu
punktach, reprezentuj¹ce wody termalne i termomineralne (Raud, Orvin,
Olsok, BjÝrnbein, Trollosen). Podczas
pracy terenowej za pomoc¹ urz¹dzeñ
elektronicznych by³y mierzone: temperatura wody, pH, Eh i przewodnictwo elektrolityczne w³aœciwe. Do
oznaczenia zasadowoœci w terenie
wykorzystano metodê miareczkowania
kolorometrycznego u¿ywaj¹c wskaŸnika o pH = 4,3. Za wartoœæ koñcow¹
zasadowoœci brano pod uwagê œredni¹
z trzech miareczkowañ. Z ka¿dego Ryc. 4. Sk³ad chemiczny wód termalnych z rejonu Sörkappland
punktu pobierano próbki wody 2 ´ Fig. 4. The chemical composition of the thermal waters of the Sörkappland region
100 ml w polietylenowych butelkach.
Przed poborem wody butelka by³a
WYNIKI I DYSKUSJA
p³ukana kilkakrotnie wod¹ z miejsca opróbowania oraz
dwukrotnie przefiltrowan¹ wod¹ ze Ÿród³a. Próbki by³y
Zródlisko w rejonie Raudfjellet ma powierzchniê
przes¹czane z u¿yciem filtrów z nitrocelulozow¹ membran¹ o œrednicy 0,45 mm. Nastêpnie jedn¹ z próbek ok. 1000 m2 i jest po³o¿one na morenie œrodkowej lodowca
zakwaszano, stosuj¹c 0,5ml/100 ml HNO3. Analizê sk³adu Torella. Pierwsze analizy chemiczne przeprowadzono
chemicznego wód wykonano za pomoc¹ spektroskopu na pocz¹tku lat 80. XX w. przez Miga³ê i Sobika (1983),
ICP-MS Elan 6100 po miesi¹cu od czasu pobrania. Do cza- wody te mia³y sk³ad Cl––HCO-3 –Na++K+, o mineralizacji do
su analizy próbki przetrzymywano w stanie zamro¿onym. 260 mg/dm3. Nastêpnie chemizmem wód termalnych, wys-
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têpuj¹cych pod Raudfjellet, zajmowali siê
miêdzy innymi Misztal i Pulina (1983)
oraz Krawczyk (1989). Najnowsze
badania prowadzone przez autorów
wykaza³y w punkcie Raud typ wody Cl––
HCO-3 –Na+ o temperaturze 11,9°C
i mineralizacji 230 mg/dm3 (ryc. 3).
W Ÿródle Orvina szczegó³owe
obserwacje by³y prowadzone w latach
70. XX w. przez Pulinê (1977), który
poda³ temperatury na wyp³ywie w granicach 12,5°C. Badania w³asne z 2006
i 2008 r. wykaza³y typ wody Cl––Na+
(ryc. 3), o temperaturze 13°C, przy
mineralizacji 380 mg/dm3 (Olichwer
i in., 2013).
Najnowsze badania Ÿród³a Olsok
autorzy przeprowadzili notuj¹c temperatury na wyp³ywie 9,3°C, przy mineralizacji wody wynosz¹cej 4030 mg/dm3.
W wodach Ÿród³a Olsok dominuj¹ jony
Cl– oraz Na+ (ryc. 4).
W kolejnym badanym punkcie,
Ÿród³o Trollosen, woda wyp³ywaj¹ca
pochodzi z kr¹¿enia podpermafrostowego i prawdopodobnie jedynie z niewielkim udzia³em wód termalnych
g³êbokiego kr¹¿enia. S¹siaduj¹ce Ÿród³o
Fisosen jest wyp³ywem o œrednicy 20 cm
i niewielkiej wydajnoœci (ok. 1l/s) wys- Ryc. 5. Diagram Langeliera-Ludwiga dla próbek wody z obszaru badañ
têpuje w strefie wybrze¿a na wysokoœci Fig. 5. Langelier-Ludwig diagram for the water samples investigated
1–2 m n.p.m. Zród³o to charakteryzuje
siê wysokim przewodnictwem w³aœciwym w granicach pó³nocnej czêœci. S¹ to wspó³czesne wody uczestnicz¹ce
6,2 mS/cm (zbli¿onym do Ÿród³a Olsok) i temperatur¹ w g³êbokim kr¹¿eniu, których sk³ad chemiczny jest naswody 12,9–15,1°C. Oba wyp³ywy reprezentuj¹ wody têpnie modyfikowany przez rozcieñczanie wodami opadowymi i z topnienia permafrostu oraz w niewielkim stopniu
Cl––Na+ (ryc. 4).
Ostatnim badanym punktem jest wyp³yw BjÝrnbein. wod¹ morsk¹, z wyj¹tkiem Ÿród³a Trollosen (ryc. 5).
Sk³ad chemiczny wód termalnych na pó³nocnym SpitsW 2006 r. w wyniku badañ w³asnych zaobserwowano
wystêpowanie wód termalnych na tarasie morskim bergenie pochodzi od kopalnej wody morskiej, który nas(BjÝrnbeinflya). Zanotowano wyp³yw o temperaturze têpnie jest modyfikowany przez interakcje pomiêdzy wod¹
wody 13,9oC i mineralizacji wynosz¹cej 350 mg/dm3. a ska³¹ oraz rozcieñczanie wodami opadowymi i z topnieWyniki analiz chemicznych wskaza³y na typ wody nia permafrostu oraz wod¹ morsk¹ (ryc. 5). Udzia³ wód
p³ytkiego kr¹¿enia w wodach Ÿródlanych wynosi od
HCO-3 –Na+–Ca+ (ryc. 4).
Reasumuj¹c, wody termalne po³udniowego Spitsber- 60–90% na pó³nocy do ponad 90% w wodach na po³udniu
genu charakteryzuj¹ siê ni¿sz¹ mineralizacj¹ ni¿ w jego Spitsbergen.
Tab. 1. Zestawienie parametrów Ÿróde³ termalnych Spitsbergenu
Table 1. Parameters list of thermal springs of Spitsbergen
Nazwa
Name

Dominuj¹ce jony
Dominating ions

Mineralizacja
Mineralization

Jotun

Cl––Na+

2658

23,0

Bockfjord

Troll 1

HCO-3 –Na+–Ca+

1394

25,6

Bockfjord

Troll 2

HCO-3 –Na+–Ca+

1571

19,4

Bockfjord

Gygre

b.d.

b.d.

13,8

Bockfjord

Orvin

Cl––Na+

378

13,0

Horsund

–

+

3

Temperatura Lokalizacja
Temperature
Location

Raud

Cl –HCO –Na

228

11,9

Horsund

Olsok

Cl––Na+

4030

9,3

SÝrkappland

Trollosen

Cl––Na+

1526

3,4

SÝrkappland

–

+

Fissosen

Cl –Na

3420

15,4

SÝrkappland

BjÝrnbein

HCO-3 –Na+–Ca+

346

13,9

SÝrkappland

PODSUMOWANIE
Zród³a termalne na Spitsbergenie wystêpuj¹
w strefach uskokowych powsta³ych w czasie paleogeñskich ruchów tektonicznych, maj¹cych jednak
wczeœniejsze za³o¿enia. Strefy te s¹ miejscami
g³êbokiego kr¹¿enia wody. Potencjalnymi miejscami
pojawiania siê wód termalnych na powierzchni
terenu s¹ strefy granic prekambryjsko-paleozoicznej
serii skalnej Hecla Hoek z m³odszymi mezozoicznymi ska³ami osadowymi.
Wody termalne o niskiej mineralizacji s¹ g³ównie
wielojonowe, dominuje typ wodowêglanowo-chlorkowo-sodowo-wapniowy. Wody termomineralne
nale¿¹ g³ównie do typów chlorkowo-sodowych oraz
chlorkowo-wodorwêlanowo-sodowych (tab. 1).

b.d. – brak danych / not determined
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