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A b s t r a c t. The paper provides a proprsal to divide the three main Mesozoic hydrogeothermal
reservoirs of the Polish Lowlands into regions. The division is based primarily on reservoir
efficacy in terms of using thermal waters for heating and recreation purposes. The presented
validation of individual regions and sub-regions shows that only some parts of them have
a medium or high heating potential. The heating and recreation potentials are limited in many
places by the high mineralization of thermal waters.
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Regionalizacja zbiorników hydrogeotermalnych Ni¿u
Polskiego2 nie jest zadaniem ³atwym nie tylko dlatego, ¿e
musi uwzglêdniaæ zmiennoœæ poziom¹ i pionow¹ wielu
istotnych dla potencja³u geotermalnego parametrów, ale
równie¿, dlatego ¿e zmiennoœæ ta musi byæ konfrontowana
ze stopniem u¿ytecznoœci wód termalnych do ró¿nych celów,
w ramach których stworzono odrêbne wymogi. Co wiêcej
na stopieñ u¿ytecznoœci wód termalnych maj¹ równie¿
wp³yw zmieniaj¹ce siê w czasie technologie zwi¹zane z pozyskiwaniem i wykorzystywaniem tych wód. Mimo œwiadomoœci wielu ograniczeñ, podjêliœmy siê jednak próby
podzia³u zbiorników hydrogeotermalnych Ni¿u Polskiego
na regiony, a nastêpnie ich wartoœciowania. G³ównym celem
tej u¿ytkowej regionalizacji wybranych zbiorników hydrogeotermalnych mezozoiku Ni¿u Polskiego by³o uproszczenie dostêpnej informacji specjalistycznej (Górecki, 2006)
do formy ³atwiejszej do wykorzystania przez niespecjalistów,
którzy mog¹ mieæ wp³yw na decyzje zwi¹zane z uruchamianiem, lub nie, w danym miejscu inwestycji geotermalnej. Wyniki takiej wstêpnej oceny mog¹ siê tak¿e okazaæ
przydatne do podjêcia decyzji o przeprowadzeniu dalszych
badañ uszczegó³owiaj¹cych. Artyku³ ten zawiera najistotniejsze elementy opracowania archiwalnego, które by³o
poœwiêcone polu geotermalnemu i regionom geotermalnym na Ni¿u Polskim (Nawrocki, 2021).
O mo¿liwoœci wykorzystania wód termalnych ze zbiorników mezozoicznych na Ni¿u Polskim wypowiadano siê
na ³amach czasopism naukowych ju¿ wiele lat temu (np.
Ney, Soko³owski, 1987). Na obszarze naszego kraju przeprowadzono tak¿e ogólny podzia³ regionalny na prowincje
i baseny geotermalne (Soko³owski, 1995). W zakresie syntetycznych opracowañ kartograficznych, poza Atlasem zasobów geotermalnych na Ni¿u Polskim (Górecki, 2006),
bêd¹cym dla tej publikacji podstawowym Ÿród³em danych,
wydano te¿ np. Mapê zagospodarowania wód podziemnych zaliczanych do kopalin w Polsce (Felter i in., 2017).
METODYKA
Wydzielenie regionów geotermalnych, przeprowadzone tutaj w ujêciu funkcjonalnym, oparto na ewaluacji

1

danych z mezozoicznych zbiorników hydrogeotermalnych
Ni¿u Polskiego, zestawionych przez Góreckiego (2006).
Jedyn¹ ich modyfikacj¹ by³o obni¿enie o 30% prognozowanej wydajnoœci z otworu, gdy¿ w cytowanym opracowaniu przyjêto zbyt du¿¹, przy dzisiejszych instalacjach
niepraktykowan¹, œrednicê otworu eksploatacyjnego. W pracy nie uwzglêdniono nielicznych aktualniejszych danych
z pojedynczych otworów, jak równie¿ nowszych opracowañ o charakterze syntetycznym (np. Hajto, 2008; Bielec
i in., 2014; Bujakowski, Barbacki, 2016; Sowi¿d¿a³ i in.,
2020), które jednak nie doprowadzi³y jak dotychczas do
aktualizacji wspomnianego wy¿ej opracowania integruj¹cego dane w skali ca³ego Ni¿u Polskiego. St¹d dla jednorodnoœci metodycznej autorzy oparli siê wy³¹cznie na opracowaniu Góreckiego (2006). Przeprowadzone w drugiej
czêœci tej publikacji wartoœciowanie regionów geotermalnych nie uwzglêdnia czynnika demograficznego i innych
warunków panuj¹cych na powierzchni danego obszaru.
Opisy uwarunkowañ tektonicznych charakteryzuj¹cych
piêtro mezozoiczne w danym regionie wykonano g³ównie
na podstawie informacji zawartych w opracowaniu Dadleza (1998). Czêœæ regionów, w których zaobserwowano
istotne zró¿nicowanie wielkoœci co najmniej jednego
z dwóch kluczowych parametrów – temperatury lub/i mineralizacji – podzielono na subregiony. Zastosowane tutaj
nazewnictwo jednostek regionalnych nawi¹zuje do nazw
miejscowoœci (przy ich du¿ej rozci¹g³oœci, zwykle po³o¿onych w skrajnie odleg³ych miejscach danego regionu),
rzek lub krain geograficznych Polski. Symbolikê literow¹
i cyfrow¹, wystêpuj¹c¹ obok nazw regionów i subregionów, wprowadzono jako pomocn¹ przy skrótowych zestawieniach tabelarycznych potencja³u geotermalnego analizowanych basenów. W przysz³oœci zapewne nale¿a³oby j¹
uzupe³niæ skrótami nazw jednostek geologicznych zawieraj¹cych dany basen geotermalny oraz symbolem zwi¹zanym z form¹ wykorzystania wód termalnych.
W przedstawionej tutaj regionalizacji podzia³ basenów
geotermalnych nawi¹zuje do ich wykorzystania w ciep³ownictwie obejmuj¹cym odrêbnie temperatury wód w stropie
danego zbiornika powy¿ej 60°C (bezpoœrednie wykorzy-
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Ni¿ Polski jest tutaj w ujêciu szerszym, stosowanym np. w naukach biologicznych. S¹ to tereny Polski poza pasmami Karpat
i Sudetów.
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stanie) i w przedziale 40–60°C (ciep³ownictwo wspomagane pompami absorpcyjnymi). Nie analizowano obszarów
z wodami o temperaturze ni¿szej od 40°C, które ewentualnie mog¹ byæ wykorzystane w ciep³ownictwie wspomaganym u¿yciem pomp sprê¿arkowych (Paj¹k, Bujakowski,
2018). Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e ciep³ownictwo zwi¹zane
z wykorzystaniem wód o temperaturze wy¿szej nawet od
60°C bywa równie¿ wspomagane pompami absorpcyjnymi
lub innymi Ÿród³ami ciep³a. Regionalizacjê przeprowadzono tak¿e w odniesieniu do wód przydatnych do celów
rekreacyjnych. Nie zajmowano siê wykorzystaniem wód w
balneologii, g³ównie ze wzglêdy na wci¹¿ jeszcze szczup³y
zbiór wiarygodnych danych otworowych dotycz¹cych tego
aspektu. Z regionalizacji wy³¹czono obszary analizowanych zbiorników, które nie spe³nia³y podstawowych, przyjêtych tutaj kryteriów w zakresie dwóch zasadniczych
parametrów – temperatury i mineralizacji. W miejscach,
gdzie wartoœci tych dwóch parametrów by³y wystarczaj¹ce, nie stwierdzono te¿ zbyt niskiej prognozowanej
wydajnoœci z otworu, która eliminowa³oby go zupe³nie
z analizowanych kierunków wykorzystania wód. Jak wspomniano, temperatura minimalna przyjêta dla wykorzystania ciep³owniczego wód geotermalnych to 40°C w stropie
danego zbiornika, a maksymalna mineralizacja wód termalnych przeznaczonych do tego celu to 100 g/dm3. Tak¹
wartoœæ progow¹ mineralizacji przyjêto mimo œwiadomoœci, ¿e niektóre instalacje geotermalne na Ni¿u Polskim
wykorzystuj¹ wody o wyraŸnie wy¿szej mineralizacji. Przy
dosyæ skomplikowanej architekturze depozycyjnej ska³,
zw³aszcza dolnego triasu i dolnej jury, gdzie czêsto ska³y
o dobrych w³asnoœciach zbiornikowych s¹ zastêpowane
obocznie ska³ami o znacznie gorszych parametrach, dalsze
podnoszenie ryzyka braku miejsca w górotworze na
zat³aczane zu¿yte wody nie wydaje siê jednak w d³u¿szej
perspektywie czasu byæ uzasadnionym Prowadzi to prêdzej czy póŸniej do koniecznoœci wykonywania kolejnych
otworów ch³onnych. Ryzyko to wi¹¿e siê z faktem, ¿e przy
obni¿eniu temperatury solanki, a tak¿e zmianie innych jej
parametrów fizyczno-chemicznych, wytr¹cenie siê z niej
nowych minera³ów prowadzi w otworze zat³aczaj¹cym do
kolmatacji szczelin i porów (zob. np. Biernat i in., 2011).
Mo¿na oczywiœcie zat³aczaæ w inne ni¿ eksploatowane
horyzonty skalne, o dobrych w³asnoœciach zbiornikowych.
Jednak taki proces by³by ju¿ sk³adowaniem substancji
w innym œrodowisku geologicznym.
Minimaln¹ temperaturê wód termalnych, przewidzianych do wykorzystania rekreacyjnego przyjêto tutaj jako
wy¿sz¹ ni¿ 20°C. Ich maksymalna, przyjêta tutaj mineralizacja to 35g/dm3. Wody o wy¿szej mineralizacji wymaga³yby rozcieñczenia, co bardzo znacz¹co wp³ywa³oby na
ekonomikê przedsiêwziêcia geotermalnego (zob. Rajchel,
2006). Nie wprowadzono ograniczenia dotycz¹cego górnej
granicy temperatury wód wykorzystywanych w rekreacji,
zak³adaj¹c, ¿e wody o wysokiej temperaturze bêd¹ sch³adzane, s³u¿¹c równie¿ ciep³ownictwu.
Niedok³adnoœci wyznaczania granic regionów i subregionów nawi¹zuj¹ w sposób oczywisty do b³êdów analitycznych interpolacji danych Ÿród³owych, wynikaj¹cych
g³ównie z ograniczonej iloœci punktów pomiarowych. Granice te s¹ bardzo przybli¿one, w szczególnoœci, gdy przyjêta wartoœæ graniczna temperatury lub mineralizacji wód

termalnych jest wynikiem interpolacji miêdzy odleg³ymi
punktami, ró¿ni¹cymi siê znacznie wartoœciami tych parametrów. W przypadku bardzo w¹skich regionów lub subregionów o du¿ej rozci¹g³oœci przestrzennej, przy niedostatku danych u¿ytych do interpolacji, ich ci¹g³oœæ mo¿e
okazaæ siê nieprawdziwa, gdy¿ mog¹ zawieraæ enklawy
nie spe³niaj¹ce warunków progowych. Dlatego w tych
miejscach przedstawiona tutaj regionalizacja powinna byæ
traktowana jako zupe³nie wstêpna. Z pewnoœci¹ nap³yw
nowych danych zweryfikuje przybli¿ony zarys granic regionów i subregionów, zw³aszcza na tych niedostatecznie
udokumentowanych obszarach.
Wartoœciowanie regionów i subregionów geotermalnych basenów mezozoicznych Ni¿u Polskiego przeprowadzono na podstawie arbitralnie wyznaczonych wag podstawowych parametrów i finalnie – kategorie ich przydatnoœci.
Za najwa¿niejsze parametry uznano temperaturê wód, stopieñ ich mineralizacji i w drugiej kolejnoœci prognozowan¹
wydajnoœæ z otworu. Dwa ostatnie parametry, którym przyznano mniejsz¹ wagê, to wartoœæ strumienia cieplnego
(Szewczyk, Gientka, 2009) i g³êbokoœæ sp¹gu poziomów
wodonoœnych. Nale¿y tutaj jednak podkreœliæ, ¿e w konkretnych warunkach inwestycyjnych, np. przy ograniczonych œrodkach na wykonanie otworu geotermalnego, ten
ostatni parametr bêdzie równie istotny, jak parametry wy¿ej
punktowane, niezbêdne dla powodzenia przedsiêwziêcia.
Podobnie, przy planowanej intensywnej i d³ugotrwa³ej
eksploatacji wód termalnych na potrzeby ciep³ownictwa
wy¿sze wartoœci strumienia cieplnego i zwi¹zana z nimi
szybsza odnawialnoœæ cieplna eksploatowanych struktur
skalnych staj¹ siê elementami niezwykle istotnymi. Strumieñ
cieplny okreœlano w tym opracowaniu dla uproszczenia
jako: bardzo niski (<55 mW/m2), niski (55–70 mW/m2),
œredni (70–90 mW/m2) i wysoki (>90 mW/m2). Stopieñ
mineralizacji wód termalnych przyjêto jako niski dla wartoœci <5 g/dm3, œredni – 5 a 35 g/dm3, natomiast wysoki
i bardzo wysoki, gdy wynosi on odpowiednio od 36 do
100 g/dm3 oraz powy¿ej 100 g/dm3. Ró¿nica w wagach
punktacji regionów i subregionów z potencja³em ciep³owniczym z temperaturami wy¿szymi od 60°C i zawartymi
pomiêdzy 40 a 60°C dotyczy tylko innych g³êbokoœci granicznych sp¹gu zalegania poziomów wodonoœnych. W przypadku wartoœciowania regionów i subregionów geotermalnych z potencja³em w zakresie rekreacji przyjêta punktacja
dotyczy oczywiœcie innych, charakterystycznych dla tego
kierunku wykorzystania wartoœci mineralizacji, temperatur i wydajnoœci. Przyjête punkty procentowe dla poszczególnych regionów i subregionów czêsto nie s¹ to¿same
z wartoœciami progowymi podanymi w objaœnieniach tabel, co wynika z niejednorodnoœci niektórych parametrów
na ich obszarze. Na przyk³ad punktacja procentowa dla
regionu, który w 2/3 bêdzie le¿a³ w strefie wysokiego strumienia cieplnego, a w 1/3 w strefie jego œrednich wartoœci,
wynosi w przedstawionym zestawieniu 8%. Przydatnoœæ
regionów i subregionów dla wykorzystania wód termalnych okreœlono w skali czterostopniowej, w której przydatnoœæ wysoka (A) wi¹¿e siê z sum¹ punktów procentowych
wy¿sz¹ od 70, umiarkowana (B) – z punktami zawartymi
w przedziale 50–70, niska (C) – z sum¹ punktów w przedziale 25–49. Nie wyró¿niono tutaj regionów i subregionów
nieprzydatnych z sum¹ punktów ni¿sz¹ od 25, co wi¹¿e siê
z wy³¹czeniem ju¿ na wstêpie tych obszarów basenów geotermalnych, które nie spe³nia³y parametrów progowych.
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BASEN HYDROGEOTERMALNY DOLNEJ KREDY
Regiony z potencja³em ciep³owniczym
Region brodnicko-mszczonowski (A). Rozci¹ga siê od
doliny dolnej Drwêcy przez P³ock do okolic Mszczonowa
(ryc. 1), zajmuj¹c centraln¹ czêœæ synklinorium koszaliñsko-zamojskiego. Zaanga¿owanie tektoniczne ska³ permo-mezozoiku jest tutaj umiarkowane. Obecnoœæ uskoków
o g³êbszych za³o¿eniach mo¿e skutkowaæ lokalnym wzrostem mineralizacji wód termalnych i w konsekwencji obni¿eniem ich walorów u¿ytkowych.
W regionie brodnicko-mszczonowski wystêpuj¹ wody
termalne o temperaturze od ok. 40 do ok. 55°C i zasoleniu
mniejszym od 5 g/dm3, poza jego pó³nocno-zachodnim
krañcem, gdzie mineralizacja jest wy¿sza, ale nie przekraczaj¹ca 35 g/dm3. Prognozowana wydajnoœæ wynosi tutaj
od kilkudziesiêciu do ponad 100 m3/h. Wody termalne na

zachodnim krañcu regionu charakteryzuj¹ siê œredni¹ wartoœci¹ strumienia cieplnego (nieco powy¿ej 70 mW/m2),
zaœ na pozosta³ej czêœci jest strumieñ niski, w rejonie Brodnicy nawet bardzo niski, tj. poni¿ej 55 mW/m2. Poza dolin¹
dolnej Bzury i obszarem wystêpowania poduszek solnych,
gdzie ska³y dolnej kredy miejscami uleg³y zafa³dowaniu
i zuskokowaniu, region charakteryzuje generalnie po³ogie,
niezaburzone u³o¿enie warstw dolnej kredy. Warstwy wodonoœne w basenie geotermalnym dolnej kredy regionu
brodnicko-mszczonowskiego stanowi¹ g³ównie piaskowce
baremu, aptu i albu ujête w ogniwa pagórczañskie, goplañskie i kruszwickie. Sp¹g utworów dolnej kredy znajduje siê
na g³êbokoœciach ok. 1100–1700 m. Sumaryczna mi¹¿szoœæ
warstw wodonoœnych to 50–200 m.
Region ¿niñsko-pabianicki (B). Jest to region wystêpowania w utworach dolnej kredy wód termalnych o temperaturze od ok. 40 do ponad 60°C. Ich mineralizacja jest
œrednia, a w centralnej i pó³nocnej czêœci regionu wysoka,

Ryc. 1. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku kredy dolnej na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów
ciep³ownictwa
Fig. 1. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Cretaceous reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for heating
purposes
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miejscami przekraczaj¹ca 100 g/dm3. Wzglêdnie wysokie
prognozowane wydajnoœci powinny zawieraæ siê w przedziale od kilkudziesiêciu do ponad 100 m3/h. Wartoœæ strumienia cieplnego waha siê miêdzy 70 a 90 mW/m2. Ska³y
mezozoiczne uleg³y tutaj w wielu miejscach procesom
zwi¹zanym z tektonik¹ soln¹. Tworz¹ one szereg wyd³u¿onych, g³ównie w kierunku NW–SE, form fa³dowych.
Sp¹g utworów dolnej kredy znajduje siê tutaj w zale¿noœci
od lokalizacji na g³êbokoœci od kilometra do 2500 m. Tylko
w dwóch izolowanych miejscach g³êbokoœæ ta jest nieznacznie wiêksza. £¹czna mi¹¿szoœæ ulokowanych w nich
poziomów wodonoœnych wynosi œrednio ok. 100 m, chocia¿ wzrasta w kilku miejscach do 250 m, a w obrêbie
wschodniego krañca regionu spada do kilkudziesiêciu metrów. Ska³y tego wieku to w omawianym regionie piaskowce
z wk³adkami mu³owców formacji w³oc³awskiej (ogniwa:
pagórzañskie, goplañskie i kruszwickie) i mogileñskiej
(ogniwa: gniewkowskie, ¿ychliñskie i wierzchos³awickie).
Pierwsza formacja ujmuje osady baremu–albu, natomiast
druga – walan¿ynu i hoterywu.
Subregion goplañsko-uniejowski (B1). Subregion ten
charakteryzuj¹ temperatury wód basenu hydrogeotermalnego dolnej kredy przekraczaj¹ce 60°C. Obszar ten, poza
temperaturami wód geotermalnych wy¿szymi od 60°C,
charakteryzuje siê nisk¹ (po³udniowa czêœæ) i œredni¹
mineralizacj¹ wód geotermalnych, która nie przekracza
35 g/dm3. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e ze wzglêdu na
lokalne zaanga¿owanie tektoniczne ska³ mezozoiku, zw³aszcza zwi¹zane z tektonik¹ soln¹, istnieje ryzyko, ¿e w niektórych jego miejscach mog¹ wystêpowaæ wody o wy¿szej
mineralizacji. G³êbokoœæ sp¹gu utworów kredy wynosi
tutaj od 2 do 2,5 km.
Subregion licheñski (B2). Subregion ten ró¿ni siê od
poprzedniego wy³¹cznie stopniem zasolenia wód geotermalnych, które bêdzie tam wy¿sze od 35 g/l, a miejscami
mo¿e nawet przekraczaæ 100 g/l.
Subregion gnieŸnieñsko-pabianicki (B3). Temperatury
wód termalnych basenu dolnokredowego wynosz¹ tutaj od
40 do 60°C. Ich mineralizacja jest zró¿nicowana – niskie
wartoœci (<5g/dm3) wystêpuj¹ w po³udniowej czêœci subregionu, œrednie (5–35 g/dm3) w jego centrum, natomiast
wysokich, przekraczaj¹ce 35 g/dm3 mo¿na siê spodziewaæ
na pó³nocy, w pobli¿u Gniezna. Sp¹g utworów dolnej kredy znajduje siê tutaj zasadniczo na g³êbokoœci ok. 1 km.
Cech¹ charakterystyczn¹ œrodkowej i po³udniowej czêœci
tego obszaru jest umiarkowana mineralizacja wód termalnych, która na jego po³udniowym krañcu nie powinna
przekraczaæ 5 g/dm3, zaœ w pozosta³ej czêœci waha siê
w przedziale 5–35 g/dm3. Fragment pó³nocny subregionu,
rozci¹gaj¹cy siê od Konina do ¯nina, a potem otaczaj¹cy
od wschodu subregion goplañsko-uniejowski a¿ po okolice
Piotrkowa Kujawskiego, charakteryzuje siê mineralizacj¹
wód geotermalnych basenu dolnokredowego, która przekracza 35 g/dm3. Temperatura wód termalnych wynosz¹ca
ok. 40–60°C, w okolicy ¯nina mo¿ne lokalnie przekraczaæ
60°C.
Region czarnkowsko-w¹growiecki (C). Ten w¹ski pas
basenu hydrogeotermalnego kredy dolnej zawiera wody termalne o temperaturze 40–50°C. Prognozowana wydajnoœæ
to od kilkudziesiêciu do ok. 100 m3/h. Strop utworów dolnej
kredy znajduje siê na g³êbokoœci od 1 do 1,5 km. Region
czarnkowsko-w¹growiecki znajduje siê, podobnie jak ¿niñsko-pabianicki, na obszarze o umiarkowanej wartoœci strumienia cieplnego. Jego zachodnia i centralna czêœæ to miej-

sce intensywnej tektoniki solnej. Mineralizacja wód termalnych jest tam wysoka, na ogó³ wynosi ponad 35 g/dm3.
Pozosta³a czêœæ regionu charakteryzuje siê nisk¹ i umiarkowan¹ mineralizacj¹ wód termalnych zbiornika dolnej
kredy. Mineralizacja ta w jego najbardziej wschodniej czêœci nie przekracza 5 g/dm3. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów
wodonoœnych wynosi od kilkudziesiêciu do ok. 100 m.
Ska³y wodonoœne to piaskowce albu.
Region szczeciñsko-strzelecki (D). Wody termalne
zbiornika dolnokredowego tego regionu charakteryzuj¹
temperatury zawarte przewa¿nie w przedziale 40–60°C.
Tylko w jego centralnej czêœci, ujêtej poni¿ej jako subregion stargardzko-chociwelski, temperatury te przekraczaj¹
60°C. Mineralizacja tych wód jest wysoka, a miejscami
nawet bardzo wysoka – przekracza wartoœæ 100 g/dm3.
Potencjalne wydajnoœci w pó³nocnej czêœci wyró¿nionego
regionu to kilkadziesi¹t m3/h. W jego po³udniowej czêœci
wydajnoœci spadaj¹ do kilku lub kilkunastu m3/h. Ca³y
region to obszar zwi¹zany ze zjawiskami tektoniki solnej,
z licznymi poduszkami solnymi i diapirami penetruj¹cymi
ska³y triasu lub jury. Po³udniowo-zachodnie krañce regionu szczeciñsko-strzeleckiego charakteryzuje wysoki strumieñ cieplny (>90 mW/m2), natomiast pozosta³a jego czêœæ
to obszar o œrednich wartoœciach strumienia cieplnego (70–
90 mW/m2). Ska³y dolnej kredy, których sp¹g wystêpuje na
g³êbokoœci od ok. 900 m do ok. 1800 m, to piaskowce albu,
reprezentuj¹ce fragment formacji mogileñskiej. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych nie przekracza 25 m.
Subregion stargardzko-chociwelski (D1). Wyró¿niony
niewielki fragment regionu szczeciñsko-strzeleckiego cechuje temperatura wód geotermalnych zbiornika kredy dolnej przekraczaj¹ca 60°C. Niestety mineralizacja tych wód
jest równie¿ wysoka, gdy¿ mo¿e przekraczaæ 100 g/dm3.
Subregion nowogardzko-drawieñski (D2). To pozosta³a,
najrozleglejsza czêœæ regionu szczeciñsko-strzeleckiego,
gdzie temperatura wód geotermalnych wynosi 40–60°C,
ich mineralizacja jest ni¿sza od 100g/dm3, a w brze¿nych
fragmentach subregionu spada do ok. 50g/dm3.
Region józefowski (E). Ten bardzo niewielki, znajduj¹cy siê w po³udniowo-wschodniej Polsce obszar charakteryzuje siê wodami termalnymi o temperaturach 40–
50°C, mineralizacji 35–100 g/l i wydajnoœci od kilku do
kilkunastu m3/h. Sp¹g kredy dolnej znajduje siê tam na
g³êbokoœci ok. 1100 m. Mi¹¿szoœæ warstw wodonoœnych
osi¹ga tylko kilkanaœcie metrów. Warstwy te to piaski i piaskowce glaukonitowe albu. Strumieñ cieplny w regionie
józefowskim jest niski (ok. 60 mW/m2).
Regiony z potencja³em w zakresie rekreacji
Region nadwiœlañski (A). Region ten obejmuje zasadniczo czêœæ zlewni dolnej i œrodkowej Wis³y, rozci¹gaj¹c
siê od Pomorza i Warmii przez Kujawy do po³udniowych
krañców Mazowsza (ryc. 2), obejmuje znaczn¹ czêœæ monokliny mazursko-podlaskiej, a tak¿e œrodkowy segment
synklinorium koszaliñsko-zamojskiego. Mineralizacja wód
termalnych w regionie nadwiœlañskim miejscami spada
poni¿ej 5 g/dm3. Temperatura tych wód wynosi od 20 do
ok. 50°C. Najwy¿sze jej wartoœci zanotowano w pasie
rozci¹gaj¹cym siê od Mszczonowa przez P³ock do doliny
dolnej Drwêcy, najni¿sze wystêpuj¹ w pasie brze¿nym
regionu od strony pó³nocnej i wschodniej. Wyró¿niony
teren charakteryzuje niski strumieñ cieplny i niewielki stopieñ zaanga¿owania tektonicznego formacji mezozoicz581
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Ryc. 2. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku kredy dolnej na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów
rekreacji
Fig. 2. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Cretaceous reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for
recreation purposes

nych, poza wspomnianym pasem w jego po³udniowo-zachodniej czêœci. Spodziewane wydajnoœci studni powinny wynosiæ tutaj od kilkunastu na peryferiach regionu
do nawet 100 m3/h w centralnej i zachodniej jego czêœci.
Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej wynosi od 20 do ponad
200 m w rejonie Torunia, P³ocka i £owicza. Warstwê tê
tworz¹ g³ównie piaski i piaskowce albu (ogniwo kruszwickie), w mniejszej czêœci barremu (ogniwo pagórczañskie)
i walan¿ynu (formacja bodzanowska).
Subregion p³ocko-radomski (A1). Subregion ten wyró¿nia siê wodami o bardzo niskiej, nie przekraczaj¹cej
5 g/dm3 mineralizacji, a tak¿e przewidywan¹ du¿¹ wydajnoœci¹ ich ujêæ. Temperatura wód w jego przewa¿aj¹cej
czêœci wynosi 40–50°C. To wszystko sprawia, ¿e subregion ten jest jednym z najlepszych na Ni¿u Polskim w zakresie mo¿liwoœci zagospodarowania wód termalnych do
celów rekreacyjnych. Przy doborze miejsc do wykonania
instalacji nale¿y jednak wykluczaæ miejsca o wiêkszym
zaanga¿owaniu tektonicznym, gdzie mo¿e dochodziæ do
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lokalnego wzrostu zasolenia wód. Sp¹g warstw kredy dolnej w wyró¿nionym subregionie, w zale¿noœci od miejsca,
znajduje siê na g³êbokoœci ok. 1200–1700 m.
Subregion chojnicko-warszawski (A2). Jest to rozleg³y
obszar monokliny mazursko-podlaskiej i synklinorium koszaliñsko-zamojskiego, gdzie mineralizacja wód termalnych
przekracza 5 g/dm3 i w centralnej czêœci subregionu mo¿e
dochodziæ do 30 g/dm3. W pasie brze¿nym od strony pó³nocnej i wschodniej subregionu wystêpuj¹ wody, których
temperatura tylko niewiele przekracza 20°C, a prognozowana wydajnoœæ studni bêdzie wynosiæ od kilku do kilkunastu m3/h. Sp¹g warstw kredy dolnej w zale¿noœci od
miejsca znajduje siê tutaj na g³êbokoœci od ok. 800 m do
ok. 1400 m.
Region gnieŸnieñsko-piotrkowski (B). Region ten
charakteryzuj¹ œrednie, a na jego zachodnim krañcu wysokie wartoœci strumienia cieplnego. Znaczna jego czêœæ jest
po³o¿ona na obszarze, gdzie z ró¿nym nasileniem wystê-
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puj¹ formy tektoniki solnej. Temperatury w tym regionie
wynosz¹ od dwudziestu kilku stopni w zachodniej i po³udniowej jego czêœci do ponad 60°C w czêœci centralnej.
Mineralizacja wód termalnych wynosi do 35 g/dm3, z tendencj¹ malej¹c¹ w kierunku po³udniowym i zachodnim.
Prognozowana wydajnoœæ powinna byæ na przewa¿aj¹cym
obszarze wysoka, a nawet bardzo wysoka, przekraczaj¹ca
100 m3/h. Ni¿szych wydajnoœci mo¿na siê spodziewaæ tylko na po³udniowych i zachodnich krañcach wyró¿nionego
regionu. Sp¹g ska³ dolnej kredy wystêpuje na g³êbokoœci
od ok. 300 m (po³udniowe i zachodnie krañce regionu) do
ok. 2100 m na obszarze po³o¿onym na pó³nocny zachód od
£odzi. Podobnie zmienna co do wartoœci i rozk³adu przestrzennego jest mi¹¿szoœæ utworów wodonoœnych, która
waha siê od ok. 20 do ok. 200 m. Ska³y tego wieku to piaskowce z wk³adkami mu³owców formacji w³oc³awskiej
(ogniwa: pagórzañskie, goplañskie i kruszwickie) i mogileñskiej (ogniwa: gniewkowskie, ¿ychliñskie i wierzchos³awickie). Pierwsza formacja ujmuje osady baremu –albu,
natomiast druga – walan¿ynu i hoterywu.
Subregion uniejowski (B1). Wschodnia czêœæ wyró¿nionego subregionu to obszar wystêpowania zjawisk tektoniki solnej. Dwie poduszki solne znajduj¹ siê w rejonie
Turka i Poddêbic. Subregion ten, rozci¹gaj¹cy siê na zachód
i pó³nocny zachód od £odzi, charakteryzuje wysoka temperatura wód termalnych wynosz¹ca 50–70°C i niska oraz
œrednia ich mineralizacja (od kilku do 35 g/dm3). Prognozowane wydajnoœci w wielu miejscach przekraczaj¹
100 m3/h. Uwzglêdnienie rozk³adu przestrzennego struktur
solnych i nieci¹g³oœci tektonicznych przy wyborze miejsca
ujêcia wód termalnych mo¿e mieæ tutaj kluczowe znaczenie dla powodzenia inwestycji. Sp¹g utworów kredy znajduje siê w opisywanym subregionie na g³êbokoœci od ok.
1100 m do ok. 2100 m.
Subregion czarnkowsko-radomszczañski (B2). Temperatura wód geotermalnych w basenie dolnej kredy wynosi
tutaj od ok. 22 do ok. 40°C, zaœ ich mineralizacja dochodzi
do 30 g/dm3, przy czym najwy¿sze jej wartoœci wystêpuj¹
w pobli¿u kontaktu z subregionem B1. Prognozuje siê
wydajnoœæ studni od kilku do kilkudziesiêciu m3/h. Sp¹g
utworów kredy znajduje siê tutaj na g³êbokoœci od ok.
300 m do ok. 1100 m.
Region gorzowsko-poznañski (C). Charakteryzuj¹ go
wody termalne o mineralizacji od kilku do 35 g/l i temperaturze od dwudziestu kilku do ok. 30°C. Niestety spodziewane wydajnoœci nie bêd¹ tutaj wysokie – co najwy¿ej do
kilkunastu m3/h, zwykle jednak pojedyncze m3/h. Cechy te
wynikaj¹ z p³ytkiego zalegania i ma³ej mi¹¿szoœci poziomu
wodonoœnego. Sp¹g utworów kredy le¿y tutaj na g³êbokoœci ok. 500 m, a ich mi¹¿szoœæ wynosi tylko ok. 20 m.
Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej nie przekracza kilkunastu
metrów. Warstwê tê tworz¹ piaski i piaskowce albu (ogniwo kruszwickie).
Region zamojski (D). Jest to po³udniowo-wschodni
kraniec synklinorium koszaliñsko-zamojskiego. Mineralizacja wód zbiornika dolnej kredy wynosi tutaj od ok. 20 do
ok. 30 g/dm3, a ich temperatura ok. 25–30°C. Prognozowane potencjalne wydajnoœci to maksymalnie kilkanaœcie
m3/h. Sp¹g utworów kredy dolnej znajduje siê na g³êbokoœci 500–700 m. Mi¹¿szoœæ warstwy wodonoœnej to tylko
kilka metrów. Tworz¹ je piaski glaukonitowo-kwarcowe
albu, które w niektórych miejscach regionu, jak wskazuj¹
dane z otworów wiertniczych, niestety mog³y siê nie zacho-

waæ. St¹d wyró¿niony region nale¿y traktowaæ jako region
o dosyæ du¿ym ryzyku poszukiwañ wód geotermalnych.
BASEN HYDROGEOTERMALNY DOLNEJ JURY
Regiony z potencja³em ciep³owniczym
Region piotrkowsko-radomski (A). Jego zachodnia
czêœæ (ryc. 3), do okolic Rawy Mazowieckiej, to obszar intensywnej tektoniki solnej, której pochodnymi s¹ rozleg³e
formy antyklinalne, czêœciowo stowarzyszone z miejscami
wystêpowania czterech poduszek solnych o rozci¹g³oœci SE–
NW. Zaanga¿owanie tektoniczne ska³ regionu na wschód
od Rawy Mazowieckiej jest niewielkie. Strumieñ cieplny
w regionie charakteryzuj¹ wartoœci niskie (wschodnia czêœæ)
i œrednie, nie przekraczaj¹ce 80 mW/m2 (zachodnia czêœæ
regionu). Mineralizacja wód geotermalnych nie przekracza
35 g/dm3, a ich temperatura zmienia siê w zale¿noœci od
lokalizacji – w szerokim zakresie od 40 do 70°C. Potencjalne wydajnoœci s¹ tutaj bardzo wysokie, w wielu miejscach
przekraczaj¹ 100 m3/h. Wyj¹tkiem jest rejon Be³chatowa,
gdzie nale¿y siê spodziewaæ znacznie ni¿szych wartoœci
wydajnoœci. Sp¹g utworów dolnej jury w regionie piotrkowsko-radomskim mo¿emy nawierciæ w szerokim przedziale g³êbokoœci tj. od ok. 1000 m do ok. 2700 m. Ska³ami
wodonoœnymi s¹ g³ównie piaskowce hetangu, pliensbachu
i toarku ujête w formacje przysusk¹, drzewick¹, ciechociñsk¹ i borucick¹. Sumaryczna mi¹¿szoœæ warstw wodonoœnych waha siê od 30 do blisko 600 m.
Subregion ³ódzki (A1). Subregion ten wyró¿nia siê na
tle pozosta³ych subregionów regionu piotrkowsko-radomskiego temperatur¹ wód termalnych przekraczaj¹c¹ 60°C.
Ich mineralizacja wynosi tutaj od 25–35 g/dm3, a prognozowane wydajnoœci przekraczaj¹ 100 m3/h. G³êbokoœæ
sp¹gu ska³ dolnej jury wynosi w subregionie ³ódzkim ok.
2500–2700 m. Mi¹¿szoœæ sumaryczna horyzontów wodonoœnych waha siê od ok. 200 do ok. 350 m.
Subregion piotrkowsko-garwoliñski (A2). Subregion
ten zajmuje wiêksz¹ czeœæ wyró¿nionego regionu piotrkowsko-radomskiego. Temperatury wód termalnych zbiornika dolnej jury wynosz¹ od 40 do 60°C, a ich mineralizacja od kilku do 35 g/dm3. Poza rejonem Be³chatowa
potencjalne wydajnoœci studni s¹ tutaj wysokie, przekraczaj¹ 100 m3/h. Ska³y dolnej jury wystêpuj¹ w tym subregionie na g³êbokoœci ok. 1200–2200 m. Mi¹¿szoœæ sumaryczna horyzontów wodonoœnych waha siê od 30 do
400 m.
Subregion jedliñski (A3). Ten niewielki subregion, rozci¹ga siê na pó³noc od Radomia, wyró¿nia siê wyj¹tkow¹
nisk¹, nie przekraczaj¹c¹ 5 g/dm3 mineralizacj¹ wód termalnych. Ich temperatura wynosi tutaj ok. 45°C, a potencjalne wydajnoœci studni ok. 20–50 m3/h. Sp¹g utworów
jury znajduje siê na g³êbokoœci 1200–1500 m. Ich mi¹¿szoœæ waha siê od 50 do 200 m, a ³¹czna mi¹¿szoœæ horyzontów wodonoœnych to 30–150 m.
Region poznañsko-kaliski (B). Region ten w ca³oœci
znajduje siê w obrêbie synklinorium szczeciñsko-miechowskiego, które w rejonie Poznania zawiera szereg drobniejszych struktur antyklinalnych i synklinalnych u³o¿onych
kulisowo w stosunku do jego osi. Generalnie region poznañsko-kaliski charakteryzuje jednak niezaburzony uk³ad warstw
geologicznych. Jest on w ca³oœci poza obszarem wystêpowania zjawisk tektoniki solnej, dlatego mineralizacja wód
nie przekracza 35 g/dm3, miejscami zbli¿aj¹c siê nawet do
583
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Ryc. 3. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku jury dolnej na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów
ciep³ownictwa
Fig. 3. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Jurassic reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for heating
purposes

5 g/dm3. Temperatura wód termalnych wynosi 40–50°C
i tylko w najbardziej na wschód wysuniêtej czêœci regionu
zbli¿a siê do 60°C. Wiêkszoœæ obszaru regionu poznañsko-kaliskiego cechuje wysoki strumieñ cieplny – powy¿ej
90 mW/m2. Prognozowane wydajnoœci studni na ca³ym
obszarze regionu przekraczaj¹ 100m3/h. Sp¹g utworów
dolnej jury, których mi¹¿szoœæ wynosi 300–400 m, znajduje siê na g³êbokoœci od 1000 do 1400 m. Sumaryczna
mi¹¿szoœæ warstw wodonoœnych to 200–350 m. Ska³y wodonoœne dolnej jury tworz¹ piaskowce synemuru i hetangu
(formacja ostrowiecka), pliensbachu (formacje ³obeska i komorowska) oraz toarku (formacje ciechociñska i borucicka).
Region pomorsko-mazowiecki (C). Temperatura wód
termalnych zbiornika dolnej jury wynosi 40–60°C, przekracza te wartoœci tylko w w¹skim pasie rozci¹gaj¹cym siê
na po³udniowo-zachodnich krañcach regionu, co da³o podstawy do podzia³u regionu pomorsko-mazowieckiego na
dwa subregiony. Wyró¿niony region charakteryzuje niski,
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a lokalnie nawet bardzo niski strumieñ cieplny. Mineralizacja wód termalnych jest œrednia lub wysoka; w pó³nocno-wschodniej czêœci regionu wynosi 30–60 g/dm3, ku
po³udniowemu zachodowi wzrasta do 100 g/dm3. Sp¹g
utworów dolnej jury w regionie pomorsko-mazowieckim
znajduje siê na g³êbokoœci 1500–2700 m. Sumaryczna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych waha siê od ok. 100 m do
ok. 350 m. Warstwy wodonoœne to piaskowce formacji
zagajskiej (synemur–hetang), a w czêœci centralnej i po³udniowej regionu – równie¿ piaskowce formacji ciechociñskiej (toark).
Subregion brodnicko-mszczonowski (C1). Subregion
ten charakteryzuj¹ wody geotermalne basenu dolnej jury
o temperaturze 60–70°C i mineralizacji od 50 do 100 g/dm3
na jego zachodnich krañcach. Ich ujêcia powinna charakteryzowaæ potencjalnie du¿a wydajnoœæ, przekraczaj¹ca
100 m3/h. W wyró¿nionym subregionie sp¹g ska³ wodonoœnych znajduje siê na g³êbokoœci ok. 2400–2800 m,
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a sumaryczna mi¹¿szoœæ horyzontów wodonoœnych wynosi ok. 300–350 m.
Subregion chojnicko-warszawski (C2). W wiêkszej
czêœæ subregionu wody termalne zbiornika dolnej jury charakteryzuj¹ temperatury 40–50°C; tylko w pobli¿u kontaktu z subregionem brodnicko-mszczonowskim ich wartoœci
wzrastaj¹ do ok. 60°C. Ich mineralizacja w zale¿noœci od
miejsca wynosi ok. 40–80 g/dm3. Potencjalne wydajnoœci
powinny byæ zbli¿one do tych charakteryzuj¹cych subregion C1, czyli miejscami przekraczaæ 100 m3/h. Sp¹g
utworów dolnej jury w znajduje siê na g³êbokoœci 1500–
2500 m. Sumaryczna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych
waha siê tutaj od ok. 100 m do ok. 250 m.
Region toruñsko-kutnowski (D). Jego czêœæ na pó³noc od £odzi i na zachód od Wis³y to obszar intensywnej
tektoniki solnej, z wysadami solnymi i szeregiem stref
uskokowych równoleg³ych do rozci¹g³oœci antyklinorium
œrodkowopolskiego, które przebiega przez centraln¹ czêœæ
wyró¿nionego regionu i którego po³udniowo-zachodnie
i pó³nocno-wschodnie fragmenty obejmuj¹ te¿ odpowiednio skrzyd³a synklinorium szczeciñsko-miechowskiego
i synklinorium koszaliñsko-zamojskiego. Intensywna tektonika solna i szereg g³êboko za³o¿onych nieci¹g³oœci tektonicznych narzuca ostro¿noœæ w przyjmowaniu za obowi¹zuj¹ce w ka¿dym miejscu regionu przedstawionych
tutaj wartoœci mineralizacji wód termalnych. W niektórych
miejscach regionu toruñsko-kutnowskiego mog¹ one
przekraczaæ 100 g/dm3. W trzech miejscach wysady solne
przebijaj¹ ska³y mezozoiczne. Skomplikowana tektonika
regionu toruñsko-kutnowskiego z pewnoœci¹ wskazuje na
potrzebê jej szczegó³owszego rozpoznania i uwzglêdnienia
przy planowaniu otworów geotermalnych. Temperatura wód
termalnych zbiornika dolnej jury wynosi 60–70°C, spada
do ni¿szych wartoœci tylko na niewielkich obszarach
wewn¹trz regionu i na jego krañcach. Mineralizacja wód
termalnych waha siê w obrêbie regionu od 40 do 100 g/dm3;
tylko na trzech niewielkich obszarach w centralnej czêœci
regionu spada nieco poni¿ej 35 g/dm3. W ca³ym regionie
potencjalne prognozowane wydajnoœci studni s¹ wysokie,
przekraczaj¹ce 100 m3/h. Sp¹g ska³ dolnej jury le¿y na bardzo zró¿nicowanych g³êbokoœciach – od ok. 1600 do ok.
3100 m. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych jest
zmienna – 50–800 m. Ska³y, w których znajduj¹ siê poziomy wodonoœne zbiornika dolnej jury, to piaskowce formacji
sk³obskiej (synemur–hetang), gielniowskiej i drzewickiej
(pliensbach–synemur) oraz borucickiej (toark).
Region szczeciñsko-koniñski (E). To pas basenu dolnej jury nie tworz¹cy jednego zwartego obszaru. Miejsca
nieci¹g³oœci to g³ównie miejsca, gdzie mineralizacja wód
przekracza 100 g/dm3. S¹ to przede wszystkim rejony wystêpowania antyklin rozwiniêtych nad poduszkami i wysadami solnymi. Ca³y region znajduje siê w obrêbie strefy, w
której wystêpuj¹ formy zwi¹zane z tektonik¹ soln¹. Strumieñ cieplny jest na obszarze wyró¿nionego regionu œredni
i wysoki, w jego po³udniowej czêœci przekracza 90 mW/m2.
Temperatura wód termalnych wynosi od 40 do ok. 70°C,
przy czym temperatury przekraczaj¹ce 60°C s¹ charakterystyczne dla czêœci zbiornika geotermalnego zajmuj¹cych
pó³nocne i wschodnie fragmenty regionu szczeciñsko-koniñskiego, co da³o tutaj podstawê do wyró¿nienia subregionu E1. Mineralizacja wód termalnych niemal na ca³ym
obszarze regionu szczeciñsko-koniñskiego wynosi od 35
do 100 g/dm3. Cech¹ pozytywn¹, charakterystyczn¹ dla
ca³ego regionu, jest prognozowana wysoka wydajnoœæ

studni, przekraczaj¹ca 100 m3/h. Sp¹g ska³ dolnej jury
wystêpuje w opisywanym regionie na g³êbokoœciach od
ok. 1000 do ok. 2700 m. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów
wodonoœnych to ok. 70–400 m. Ska³y, w których znajduj¹
siê poziomy wodonoœne zbiornika dolnej jury, to piaskowce
formacji sk³obskiej (synemur–hetang), gielniowskiej i drzewickiej (pliensbach–synemur) oraz borucickiej (toark).
Subregion nowogardzko-skarszewski (E1). Cech¹ charakterystyczn¹ tego subregionu s¹ temperatury wód termalnych zbiornika dolnej jury przekraczaj¹ce 60°C, miejscami
dochodz¹ce nawet do 90°C. Ich mineralizacja zmienia siê
w przedziale 35–100 g/dm3. Ni¿sze jej wartoœci mog¹ charakteryzowaæ tylko obszar w pobli¿u ujœcia Gwdy do Noteci. Sp¹g ska³ dolnej jury znajduje siê na g³êbokoœci 2100–
2700 m.
Subregion pyrzycko-wrzeœnieñski (E2). Jest to czêœæ
regionu E, rozci¹gaj¹ca siê od doliny dolnej Odry do okolic
Wrzeœni, która charakteryzuje siê temperaturami wód zbiornika termalnego dolnej jury od 40 do 60°C. Takie wartoœci
temperatur wystêpuj¹ równie¿ w bardzo w¹skim, zaliczonym tak¿e do tego subregionu, pasie, który przylega od
pó³nocy do subregionu E1, jak równie¿ w niewielkiej
enklawie subregionu E2, która znajduje siê na wschód od
Kalisza. Mineralizacja wód geotermalnych w subregionie
E2 wynosi ok. 40–80 g/dm3. Sp¹g warstw dolnej jury wystêpuje tutaj na g³êbokoœci ok. 1300–2100 m.
Regiony z potencja³em w zakresie rekreacji
Region warmiñsko-mazowiecki (A). Region ten rozci¹ga siê od granicy Polski z Federacj¹ Rosyjsk¹ na pó³nocy
do okolic Garwolina na po³udniu (ryc. 4). Wody termalne
zbiornika dolnej jury o temperaturze 30–35°C, a w obrêbie
subregionu A1 o temperaturze ok. 40°C, charakteryzuj¹ siê
równie¿ zmienn¹ mineralizacj¹ – od pojedynczych g/dm3,
w pasie miêdzy £om¿¹ a Wêgrowem, do 35 g/dm3 wzd³u¿
zachodniej granicy regionu. W ca³ym regionie wyraŸnie
uwidacznia siê zale¿noœæ, ¿e ku jego zachodowi wzrost
temperatury wód termalnych jest zwi¹zany ze wzrostem
ich mineralizacji. Sp¹g utworów jury dolnej znajduje siê
g³êbokoœci ok. 600–1400 m. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów
wodonoœnych waha siê w przedziale 30–150 m. Poziomy
te znajduj¹ siê g³ównie w piaskowcach formacji olsztyñskiej (pliensbach).
Subregion wielbarsko-maciejowicki (A1). Subregion
ten obejmuje po³udniowo-zachodnie krañce regionu warmiñsko-mazowieckiego, wyró¿nia siê najwy¿szymi temperaturami wód termalnych, które wynosz¹ 40–45°C. Mineralizacja wód termalnych jest na tym obszarze w skali
regionu równie¿ najwy¿sza – wynosi ok. 30–35 g/dm3.
Subregion bartoszycko-garwoliñski (A2). Obejmuje on
pozosta³¹, zdecydowanie wiêksz¹ czêœæ regionu warmiñsko-mazowieckiego. Temperatury wód termalnych w jego
wschodniej czêœci wynosz¹ ok. 20°C i stopniowo rosn¹ ku
zachodowi do maksymalnie 40°C. Mineralizacja spada do
pojedynczych gramów na dm3 na wschodnich krañcach
subregionu, gdzie niestety i ich temperatura jest najni¿sza.
Region pabianicko-radomski (B). Wody termalne z pó³nocnej i zachodniej czêœci tego regionu maj¹ temperatury
przekraczaj¹ce 40°C, a w okolicach £odzi nawet 60°C.
Centralna i po³udniowa czêœæ regionu charakteryzuje siê
jednak temperaturami wód termalnych zbiornika dolnej
jury 20–35°C. W tej te¿ czêœci najni¿sza jest ich mineralizacja, wynosz¹ca od kilku do kilkunastu g/dm3. Minerali585
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Ryc. 4. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku jury dolnej na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów rekreacji
Fig. 4. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Jurassic reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for recreation
purposes

zacja ta jest wy¿sza (do 35g/dm3) na obszarach, gdzie
temperatura przekracza 40°C. Ska³y dolnojurajskiego basenu hydrogeotermalnego to piaskowce przysuskiej formacji rudonoœnej (hetang–synemur), mu³owce formacji
gielniowskiej (pliensbach dolny), piaskowce formacji
drzewickiej (pliensbach górny) i ciechociñskiej (toark dolny), a tak¿e piaskowce formacji borucickiej (toark górny).
Sumaryczna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych waha siê
w granicach 30–500 m. Sp¹g tych ska³ znajduje siê na g³êbokoœci od ok. 1000 m (obszar miêdzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim) do ok. 2500 m (rejon na po³udnie od
£odzi).
Subregion be³chatowsko-bia³obrzeski (B1). Subregion
ten charakteryzuj¹ wody geotermalne zbiornika dolnej jury
o temperaturze 40–60°C. Wody te w wiêkszoœci miejsc wyró¿nionego subregionu cechuje mineralizacja 5–35 g/dm3,
mo¿e byæ ni¿sza od 5 g/dm3 tylko na niewielkich obszarach
po³o¿onych na zachód od Piotrkowa Trybunalskiego i na
pó³nocny wschód od Tomaszowa Mazowieckiego. W pobli¿u
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tego pierwszego miasta prognozowane wydajnoœci studni
mog¹ byæ ni¿sze od tych spodziewanych w innych miejscach regionu, gdzie wynosz¹ od kilkudziesiêciu do ponad
100 m3/h. Sp¹g zbiornikowych ska³ dolnej jury znajduje na
g³êbokoœci ok. 1500–2500 m.
Subregion ³ódzko-i³¿añski (B2). Subregion ten rozci¹ga
siê w¹skim pasem równoleg³ym do rozci¹g³oœci antyklinorium œrodkowopolskiego, w obrêbie którego siê znajduje,
od okolic £odzi do pó³nocnych rejonów Ostrowca Œwiêtokrzyskiego. Spotkamy tutaj wody termalne zbiornika dolnej jury o temperaturach 20–40°C, wzrastaj¹cych w kierunku granicy z subregionem be³chatowsko-bia³obrzeskim.
Ich mineralizacja wynosi tylko 4–10 g/dm3, a w po³udniowej czêœci subregionu spada poni¿ej 4 g/dm3. Sp¹g utworów dolnej jury w wyró¿nionym subregionie znajduje siê
na g³êbokoœci od ok. 1000 m do ok. 1500 m.
Region nadwarciañski (C). Temperatury wód termalnych wzrastaj¹ tutaj stopniowo ku pó³nocnemu wschodowi
do ok 50°C w okolicach Poznania i Kalisza. W czêœci
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po³o¿onej na monoklinie przedsudeckiej, a tak¿e w okolicach W³oszczowej wynosz¹ one jednak tylko 20–30°C.
Podobna zale¿noœæ dotyczy równie¿ stopnia mineralizacji
wód termalnych zbiornika dolnej jury na obszarze wyró¿nionego regionu, który spada wraz ze spadkiem temperatury od 35 g/dm3 do pojedynczych g/dm3. Wydajnoœæ prawie
na ca³ym obszarze powinna byæ wysoka; spada do pojedynczych m3/h tylko na jego po³udniowo-wschodnich krañcach. Wysokie wartoœci strumienia cieplnego charakteryzuj¹ zachodni¹ czêœæ regionu nadwarciañskiego. G³êbokoœæ sp¹gu ska³ dolnej jury zmienia siê od ok. 450 m do ok.
1700 m. £¹czna mi¹¿szoœæ warstw wodonoœnych to ok.
50–450 m. W czêœci regionu z najwiêkszymi mi¹¿szoœciami dolnej jury poziomy wodonoœne obejmuj¹ warstwy piaskowców formacji ostrowieckiej (synemur–hetang),
³obeskiej (pliensbach dolny), komorowskiej (pliensbach
górny), ciechociñskiej (toark dolny) i borucickiej (toark
górny).
Subregion œwiebodziñsko-radomszczañski (C1). Jego
charakterystyczn¹ cech¹ jest najwy¿sza w regionie nadwarciañskim temperatura wód termalnych zbiornika dolnej
jury, która wynosi od 40 do 60°C (na pó³noc od Kalisza).
Na wiêkszoœci jego obszaru nale¿y spodziewaæ siê wód
o mineralizacji 20–35 g/l. W najbli¿szym s¹siedztwie
Poznania ska³y zbiornika dolnej jury s¹ znacz¹co zaburzone tektonicznie. G³êbokoœæ sp¹gu utworów dolnej jury
w ca³ym omawianym subregionie zmienia siê od ok. 1100 m
do ok. 1700 m.
Subregion swarzêdzko-pyzdrzañski (C2). Wody termalne zbiornika dolnej jury maj¹ tutaj temperaturê od 20
do 40°C. Po³udniowa czêœæ subregionu charakteryzuje siê
wodami geotermalnymi o mineralizacji poni¿ej 5 g/dm3.
W pó³nocno-zachodniej czêœci subregionu mineralizacja ta
wzrasta stopniowo do 35 g/dm3. Podobnego jej wzrostu
nale¿y spodziewaæ siê na niewielkim obszarze po³o¿onym
ok. 50 km na po³udniowy wschód od Kalisza. Sp¹g utworów
dolnej jury znajduje siê na g³êbokoœci od ok. 450–1100 m.
W okolicach Piotrkowa Trybunalskiego mi¹¿szoœæ utworów
tego piêtra radykalnie siê zmniejsza, a miejscami utwory te
zanikaj¹.
Region zachodniopomorski (D). Obejmuje on trzy
odrêbne obszary na Pomorzu Zachodnim, le¿¹ce blisko
siebie. Po³udniowo wschodnia enklawa regionu to obszar
intensywnej tektoniki solnej. W regionie zachodniopomorskim wody termalne zbiornika dolnej jury maj¹ temperaturê tylko 21–30°C. Na niewielkim obszarze, w okolicy ujœcia
Gwdy do Noteci, zdefiniowanym ni¿ej jako subregion D2,
temperatura ta mo¿e byæ zasadniczo wy¿sza, siêgaj¹c nawet
60°C. Nale¿y siê tam te¿ spodziewaæ najwiêkszych zmian
mineralizacji wód termalnych – od pojedynczych g/dm3
w jego pó³nocnej czêœci do 35 g/dm3 na po³udniowych krañcach. Sp¹g utworów dolnej jury znajduje siê na g³êbokoœci
ok. 700–1500 m. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych wynosi ok. 400–600 m. Poziomy te znajduj¹ siê
w piaskowcach hetangu (formacja sk³obska), synemuru
(formacja ostrowiecka), pleinsbachu (formacje ³obeska i komorowska) i górnego toarku (formacja borucicka). Potencjalna wydajnoœæ na ca³ym obszarze opisywanego regionu
jest wysoka – od kilkudziesiêciu do ponad 100 m3/h.
Subregion ko³obrzesko-z³otowski (D1). Subregion ten
tworz¹ trzy odizolowane fragmenty regionu D, w obrêbie
których temperatura wód termalnych zbiornika dolnej jury
jest dosyæ niska (20–30°C), tylko miejscami dochodzi do
40°C (okolice Pi³y i Gryfic). Mineralizacja tych wód jest

tutaj niewielka, waha siê od kilku do kilkunastu g/dm3.
Sp¹g zbiornika znajduje siê na g³êbokoœci ok. 700 –1280 m.
Subregion stobnieñski (D2). Ten w¹ski pas na po³udnie
od Pi³y to jedyny obszar regionu zachodniopomorskiego,
gdzie temperatura wód geotermalnych zbiornika dolnej
jury wynosi od 40 do 60°C. Jednak, jak ju¿ wspomniano
powy¿ej, wzrostowi temperatury bêdzie towarzyszyæ wzrost
mineralizacji do przyjêtej tutaj wartoœci granicznej 35 g/dm3.
Subregion jestograniczony od pó³nocy niewielk¹ poduszk¹
soln¹ (rejon Pi³y), a od po³udniowego zachodu bardziej
rozleg³¹ struktur¹ o tym samym charakterze, której po³udniowy skraj znajduje siê w rejonie Trzcianki. Sp¹g
zbiornika hydrogeotermalnego dolnej jury le¿y tutaj na
g³êbokoœciach od ok. 1000 do ok. 1500 m.
Region ³êczycki (E). Jest to niewielka enklawa, gdzie
mineralizacja wód jest nieco ni¿sza od 35 g/dm3, a ich temperatura to ok. 50–60°C. Obszar ten, rozci¹gaj¹cy siê na
pó³noc od £êczycy, jest dla utworów jury fragmentem
regionalnego depocentrum. Strop utworów dolnej jury zalega w regionie ³êczyckim na g³êbokoœci ok. 1500–2100 m.
£¹czna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych wynosi ok.
550–700 m. Formacje wodonoœne s¹ jednak w wielu miejscach profilu prze³awicane utworami ilastymi. St¹d prognozowana wydajnoœæ w wyró¿nionym regionie nie przekracza kilkudziesiêciu m3/h.
BASEN HYDROGEOTERMALNY
DOLNEGO TRIASU
Regiony z potencja³em ciep³owniczym
Region przasnysko-kozienicki (A). Ten w¹ski pas basenu hydrogeotermalnego dolnego triasu rozci¹ga siê od
okolic Przasnysza do terenów po³o¿onych na pó³nocny
wschód od Radomia (ryc. 5). Wystêpuj¹ tutaj wody termalne
o temperaturze 40–50°C i mineralizacji 50–100 g/dm3. Prognozowane wydajnoœci studni w regionie przasnysko-kozienickim nie przekraczaj¹ kilkunastu m3/h. G³êbokoœæ
zalegania sp¹gu ska³ dolnego triasu wynosi ok. 1700 m.
Sumaryczna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych to ok.
40–100 m. Poziomy te wype³niaj¹ piaskowce i mu³owce
wystêpuj¹ce w obrêbie klastycznych utworów pstrego piaskowca dolnego i œrodkowego.
Region opoczniañski (B). Mineralizacja wód termalnych w jego centrum i w czêœci po³udniowo-wschodniej
wynosi od 30 do 50 g/dm3. Na pozosta³ym obszarze dochodzi do 100 g/dm3. Podobny trend dotyczy równie¿ rozk³adu
temperatur wód termalnych. Temperatury te zbli¿aj¹ siê do
60°C na pó³nocno-zachodnich krañcach regionu opoczniañskiego, a malej¹ do 40°C w kierunku po³udniowo wschodnim. Prognozowana wydajnoœæ studni to ok. 20–50 m3/h.
Sp¹g utworów dolnego triasu w regionie opoczniañskim
znajduje siê na g³êbokoœci od ok. 1200 do ponad 3028 m.
Mi¹¿szoœæ sumaryczna horyzontów wodonoœnych, które
znajduj¹ siê tutaj w piaskowcach dolnego i œrodkowego
piaskowca, a tak¿e w dolnym recie (warstwy z w¹chocka
i warstwy z radoszyc), wynosi ok. 150–400 m.
Region sycowski (C). Temperatura wód termalnych
zmienia siê w kierunku pó³nocno-zachodnich granic regionu od 40 do 60°C. Temperatur przekraczaj¹cych nieco
60°C nale¿y oczekiwaæ na niewielkim obszarze po³o¿onym
na wschód od doliny górnej Prosny. Mineralizacja wód termalnych jest w tym regionie dosyæ wysoka, waha siê od
587
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Ryc. 5. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku triasu dolnego na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów
ciep³ownictwa
Fig. 5. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Triassic reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for heating
purposes

40 do 100 g/dm3. Tylko wysuniêty w kierunku Wroc³awia
niewielki fragment regionu cechuje wyraŸnie ni¿szy stopieñ mineralizacji tych wód, tj. 20–35 g/dm3. Prognozowane
wydajnoœci studni to 10–50 m3/h. Sp¹g utworów dolnego
triasu znajduje siê w regionie sycowskim na g³êbokoœci od
ok. 1200 m do ok. 2700 m. Sumaryczna mi¹¿szoœæ horyzontów wodonoœnych zbiornika dolnego triasu to ok. 100–
400 m. Ska³y zbiornikowe tworz¹ tutaj piaskowce dolnego
i œrodkowego pstrego piaskowca.
Subregion kuŸnicki (C1) jest to miejsce, gdzie na
ma³ym obszarze regionu sycowskiego temperatura wód
geotermalnych zbiornika dolnego triasu mo¿e nieznacznie
przekroczyæ 60°C. Zasolenie tych wód bêdzie jednak dosyæ wysokie tj. od ok. 50 do ok. 100 g/dm3. Sp¹g utworów
dolnego triasu znajduje siê na g³êbokoœci 2500–2700 m.
Subregion oleœnicki (C2). Ten niewielki obszar cechuje
mineralizacja wód geotermalnych ni¿sza od 35 g/dm3. Jednak ich temperatura niewiele bêdzie przekraczaæ 40°C,
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gdy¿ sp¹g ska³ zbiornikowych znajduje siê tutaj tylko na
g³êbokoœci zbli¿onej do 1200 m.
Subregion bobrownicko-krzepicki (C3) to pozosta³a
czêœæ regionu sycowskiego, gdzie wody geotermalne
zbiornika dolnego triasu, o stosunkowo wysokiej mineralizacji (40–100 g/dm3), bêdzie cechowaæ temperatura
40–60°C. Niestety, jak w wiêkszoœci innych miejsc mezozoicznych basenów hydrogeotermalnych na Ni¿u Polskim,
wzrostowi temperatury towarzyszy tutaj wzrost mineralizacji wód.
Region szczuciñski (D). Mineralizacja wód zbiornika
dolnego triasu jest tutaj umiarkowana. Jej wartoœæ to 10–
20 g/dm3. Wody te maj¹ temperaturê 45–50°C. Wydajnoœæ
to nie wiêcej ni¿ ok. 10–15 m3/h. Ska³y triasu charakteryzuje du¿a zmiennoœæ facjalna i brak precyzyjnej stratygrafii.
Pakiet utworów piaszczystych przykrytych miejscami wêglanami retu/wapienia muszlowego reprezentuje g³ównie dolny pstry piaskowiec. Mi¹¿szoœæ sumaryczna poziomów
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wodonoœnych to maksymalnie 20 m. Sp¹g utworów triasowych znajduje siê na g³êbokoœci 1200–1500 m.
Regiony z potencja³em w zakresie rekreacji
Region podlaski (A). Region ten rozci¹ga siê po³udnikowo miêdzy dolin¹ dolnej Biebrzy a Siedlcami (ryc. 6).
Mineralizacja wód geotermalnych zbiornika dolnego triasu
wynosi tutaj od pojedynczych g/dm3 (czêœæ po³udniowo-wschodnia regionu) do 35 g/dm3. Ich temperatura niewiele
przekracza 20°C, do 40°C zbli¿a tylko w po³udniowo-zachodniej czêœci wyró¿nionego regionu, gdzie i mineralizacja wód bêdzie jednak ju¿ znacz¹ca (30–35 g/dm3). Strop
ska³ dolnego triasu znajduje siê w regionie podlaskim na
g³êbokoœci ok. 1000–2000 m. £¹czna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych w basenie dolnego triasu nie przekracza
50 m. Poziomy te znajduj¹ siê w mu³owcach i wk³adkach
piaskowców dolnego i œrodkowego pstrego piaskowca.
Prognozowane wydajnoœci studni to od kilku do najwy¿ej
ok. 20 m3/h.

Subregion tykociñsko-miêdzyrzecki (A1). Zajmuje on
ponad 80% obszaru regionu podlaskiego. Mineralizacja
wód wynosi tutaj powy¿ej 5 g/dm3, a ich temperatura wyraŸnie przekracza 20°C, jednak tylko na po³udniowym zachodzie wynosi ok. 40°C.
Subregion ³osicki (A2). Subregion ten wyró¿nia bardzo
niska mineralizacja wód termalnych, poni¿ej 5 g/dm3. Ich
temperatura tylko nieznacznie przekracza 20°C, a prognozowane wydajnoœci bêd¹ nale¿eæ te¿ do najni¿szych w regionie.
Region szczuciñski (B). Mineralizacja wód zbiornika
dolnego triasu jest tutaj umiarkowana (10–20 g/dm3). Wody
te maj¹ temperaturê 40–50°C. Prognozowana wydajnoœæ
to od kilku do ok. 10–15 m3/h. Ska³y triasu charakteryzuje
du¿a zmiennoœæ oboczna. Sumaryczna mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych to nie wiêcej ni¿ 20 m. Sp¹g utworów
triasowych znajduje siê na g³êbokoœci 1000–1500 m.
Region mniowski (C). Prognozowane wydajnoœci w regionie mniowskim to od kilku do maksymalnie 20–30 m3/h.

Ryc. 6. Regiony wystêpowania wód geotermalnych w zbiorniku triasu dolnego na Ni¿u Polskim, potencjalnie u¿ytecznych do celów rekreacji
Fig. 6. Regions of geothermal water occurrence in the Lower Triassic reservoir in the Polish Lowlands, potentially useful for recreation
purposes
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Temperatura wód termalnych wzrasta w kierunku pó³nocnym, który jest kierunkiem zapadania warstw triasowych,
od 20 do ok. 40°C. Ich mineralizacja te¿ bêdzie wzrastaæ
w tym kierunku od kilkunastu do 35 g/dm3. Strop ska³ dolnego triasu zanurza siê do g³êbokoœci ok. 1600 m. Sumaryczna mi¹¿szoœæ warstw wodonoœnych to 30–100 m. Warstwy te znajduj¹ siê g³ównie w piaszczystych mu³owcach
i piaskowcach pstrego piaskowca œrodkowego i górnego.
Region lubiñsko-czêstochowski (D). Temperatury wód
zbiornika triasowego wzrastaj¹ tutaj ku pó³nocy z ok. 20 do
ok. 40°C, przekraczaj¹ o kilka stopni tê wartoœæ tylko na
obszarze po³o¿onym na wschód od Wroc³awia. Podobny
trend dotyczy te¿ stopnia mineralizacji wód termalnych,
która zmienia siê od 5 do 35 g/dm3. Prognozowane wydajnoœci to maksymalnie 30–50 m3/h. Sp¹g ska³ dolnego triasu
znajduje siê na g³êbokoœci ok. 800–1500 m. £¹czna
mi¹¿szoœæ poziomów wodonoœnych to ok. 150 m. Poziomy
te s¹ zlokalizowane g³ównie w piaskowcach górnej czêœci
profilu dolnego pstrego piaskowca oraz w dolnej czêœci
profilu pstrego piaskowca œrodkowego.
Region s³upski (E). Jest to niewielka enklawa basenu
hydrogeotermalnego dolnego triasu, gdzie mineralizacja
wód termalnych w stosunku do otoczenia spada poni¿ej
35 g/dm3. Nale¿y siê spodziewaæ tam jednak mineralizacji
nie ni¿szej ni¿ 20 g/dm3. Temperatura wód termalnych jest
niska, gdy¿ dochodzi maksymalnie tylko do 30°C. Prognozowane wydajnoœci to kilkanaœcie m3/h, maksymalnie
20–30 m3/h. Strop ska³ triasu znajduje siê na g³êbokoœci

700–800 m. £¹czna mi¹¿szoœæ horyzontów wodonoœnych,
które znajduj¹ siê we wk³adkach piaskowców dolnego
i prawdopodobnie œrodkowego pstrego piaskowca, to ok.
100 m.
RANKING REGIONÓW GEOTERMALNYCH
Przeprowadzone tutaj wartoœciowanie wskazuje, ¿e
w zakresie geotermii zwi¹zanej z wodami o temperaturze
wy¿szej od 60°C, potencja³ ciep³owniczy ogranicza siê tylko do regionów, dla których zdefiniowano przydatnoœæ
umiarkowan¹ i nisk¹ (tab. 1). Nie wyró¿niono ¿adnego
regionu lub subregionu o wysokiej przydatnoœci. W kolejnoœci od obszarów najwy¿ej punktowanych, umiarkowan¹
przydatnoœci¹ cechuj¹ siê subregiony nowogardzko-skarszewski (E1, zbiornik jury dolnej) i ³ódzki (A1, zbiornik
jury dolnej), region toruñsko-kutnowski (D, zbiornik jury
dolnej) oraz subregion goplañsko-uniejowski (B, zbiornik
kredy dolnej). W pozosta³ych jednostkach przydatnoœæ tê
okreœlono jako nisk¹. W zakresie geotermii wspomaganej,
czyli tej opartej na wodach o temperaturze 40–60°C, wydzielono jeden region i jeden subregion o wysokiej przydatnoœci (tab. 2). W ramach zbiornika dolnej kredy jest to
subregion gnieŸnieñsko-pabianicki (B3). Region poznañsko-kaliski (B) o wysokiej przydatnoœci dotyczy natomiast
zbiornika geotermalnego dolnej jury. Przydatnoœci¹ umiarkowan¹ w ramach zbiornika dolnej kredy cechuj¹ siê: region
brodnicko-mszczonowski (A), czarnkowsko-w¹growiecki
(C) i subregion nowogrodzko-drawieñski (D2). Umiarko-

Tab. 1. Wartoœciowanie regionów i subregionów hydrogeotermalnych z potencja³em ciep³owniczym w zakresie temperatur >60°C
Table 1. Valuation of hydrogeothermal regions and subregions potentially useful for space heating with temperatures higher than 60°C
Wiek
Age

Region
Region

¿niñsko-pabianicki
¯nin-Pabianice

Symbol
Symbol

B

K1

J1

T1

Subregion
Subregion

goplañsko-uniejowski
Gop³o-Uniejów
licheñski
Licheñ

G³êbokoœæ
sp¹gu
Kategoria
Depth of
Category
aquifer
bottom

Symbol
Symbol

T

Min.

Wyd.

Strumieñ
cieplny
Heat flow
density

B1

10%

20%

10%

5%

5%

B (50%)

B2

10%

0%

10%

5%

5%

C (30%)

szczeciñsko-strzelecki
Szczecin-Strzelce

D

stargardzko-chociwelski
Stargard-Chociwel

D1

10%

0%

10%

5%

5%

C (35%)

piotrkowsko-radomski
Piotrków-Radom

A

³ódzki
£ódŸ

A1

10%

20%

20%

5%

5%

B (60%)

pomorsko-mazowiecki
Pomerania-Mazovia

C

brodnicko-mszczonowski
Brodnica-Mszczonów

C1

10%

0%

20%

0%

5%

C (35%)

toruñsko-kutnowski
Toruñ-Kutno

D

10%

10%

20%

10%

5%

B (55%)

szczeciñsko-koniñski
Szczecin-Konin

E

nowogardzko-skarszewski
Nowogard-Skarszew

E1

20%

10%

20%

10%

5%

B (65%)

sycowski
Syców

C

kuŸnicki
KuŸnice

C1

10%

10%

10%

5%

0%

C (35%)

Wagi parametrów: T (temperatura wód) – 30% (>80°C = 30%, 70–80°C = 20%, 60–70°C = 10%); Min. (mineralizacja wód) – 30% (<16 g/dm3 = 30%,
16–35 g/dm3 = 20%, 36–70 g/dm3 = 10%, >70 g/dm3 = 0%); Wyd. (prognozowana wydajnoœæ) – 20% (>100 m3/h = 20%, 30–100 m3/h = 10%, <30 m3/h = 0%);
Strumieñ cieplny – 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Sp¹g (g³êbokoœæ zalegania ska³ wodonoœnych) – 10% (<1500 m =
= 10%, 1500–2500 m = 5%, >2500 m = 0%). Kategoria przydatnoœci ciep³owniczej regionu/subregionu geotermalnego: A (suma > 70%) – przydatnoœæ
wysoka; B (suma 50–70%) – przydatnoœæ umiarkowana; C (suma 25–49%) – przydatnoœæ niska; D (suma < 25%) – nieprzydatny.
Weight of parameters: T (water temperature) – 30% (>80°C = 30%, 70–80°C = 20%, 60–70°C = 10%); Min. (water mineralization) – 30% (<16 g/dm3 =
= 30%, 16–35 g/dm3 = 20%, 36–70 g/dm3 = 10%, >70 g/dm3 = 0%); Wyd. (projected efficiency) – 20% (>100 m3/h = 20%, 30–10 0m3/h = 10%,
<30 m3/h = 0%); Heat flow density – 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Depth of aquifer bottom – 10% (<1500 m = 10%,
1500–2500 m = 5%, >2500 m = 0%). Category of usefulness for heating purposes of particular hydrogeothermal region/subregion: A (sum > 70%)
– high; B (sum 50–70%) – moderate; C (sum 25–49%) – low; D (sum < 25%) – useless.
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Tab. 2. Wartoœciowanie regionów i subregionów geotermalnych z potencja³em ciep³owniczym w zakresie temperatur 40–60°C
Table 2. Valuation of hydrogeothermal regions and subregions potentially useful for space heating with temperatures 40–60°C

Wiek
Age

Region
Region
brodnicko-mszczonowski
Brodnica-Mszczonów
¿niñsko-pabianicki
¯nin-Pabianice

Symbol
Symbol

Subregion
Subregion

czarnkowsko-w¹growiecki
Czarnków-W¹growiec
szczeciñsko-strzelecki
Szczecin-Strzelce

józefowski
Józefów
piotrkowsko-radomski
Piotrków-Radom

poznañsko-kaliski
Poznañ-Kalisz
pomorsko-mazowiecki
Pomerania-Mazovia

szczeciñsko-koniñski
Szczecin-Konin

T1

przasnysko-kozienicki
Przasnysz-Kozienice
opoczniañski
Opoczno
sycowski
Syców

Wyd.

20%

30%

10%

0%

5%

B (65%)

25%

20%

20%

5%

5%

A (75%)

15%

15%

10%

5%

5%

B (50%)

25%

15%

0%

7%

5%

B (52%)

15%

10%

0%

0%

7%

C (32%)

A2

20%

20%

15%

0%

5%

B (60%)

A3

10%

30%

10%

0%

5%

B (55%)

15%

25%

20%

10%

5%

A (75%)

B3

C

D

nowogrodzko-drawieñski
Nowogard-Drawno

D2

E

piotrkowsko-garwoliñski
Piotrków-Garwolin
jedliñski
Jedliñsk

B

C

chojnicko-warszawski
Chojnice-Warszawa

C2

15%

10%

15%

0%

3%

C (43%)

pyrzycko-wrzeœnieñski
Pyrzyce-Wrzeœnia

E2

20%

5%

20%

5%

5%

B (55%)

A

15%

5%

0%

5%

5%

C (25%)

B

20%

5%

5%

5%

3%

C (38%)

E

C

szczuciñski
Szczucin

Min.

B

A

J1

G³êbokoœæ
Strumieñ
sp¹gu
cieplny
Kategoria
Depth of
Heat flow
Category
aquifer
density
bottom

T

A

gnieŸnieñsko-pabianicki
Gniezno-Pabianice
K1

Symbol
Symbol

oleœnicki
Oleœnica

C2

15%

20%

5%

5%

7%

B (52%)

bobrownicko-krzepicki
Bobrowniki-Krzepice

C3

20%

5%

5%

5%

5%

C (40%)

15%

20%

0%

0%

5%

C (40%)

D

Wagi parametrów: T (temperatura wód) – 30% (50–60°C = 30%, 40–49°C = 15%); Min. (mineralizacja wód) – 30% (<16 g/dm3 = 30%, 16–35 g/dm3 =
= 20%, 36–70 g/dm3 = 10%, >70 g/dm3 = 0%); Wyd. (prognozowana wydajnoœæ) – 20% (>100 m3/h = 20%, 30–100 m3/h = 10%, <30 m3/h = 0%);
Strumieñ cieplny – 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Sp¹g (g³êbokoœæ zalegania ska³ wodonoœnych) – 10% (<1000 m =
= 10%, 1000–2000 m = 5%, >2000 m = 0%). Kategoria przydatnoœci ciep³owniczej regionu/subregionu geotermalnego: A (suma > 70%) – przydatnoœæ
wysoka; B (suma 50–70%) – przydatnoœæ umiarkowana; C (suma 25–49%) – przydatnoœæ niska; D (suma < 25%) – nieprzydatny.
Weight of parameters: T (water temperature) – 30% (50–60°C = 30%, 40–49°C = 15%); Min. (water mineralization) – 30% (<16 g/dm3 = 30%,
16–35 g/dm3 = 20%, 36–70 g/dm3 = 10%, >70 g/dm3 = 0%); Wyd. (projected efficiency) – 20% (>100 m3/h = 20%, 30–100 m3/h = 10%, <30 m3/h = 0%);
Heat flow density – 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Depth of aquifer bottom – 10% (<1000 m = 10%, 1000–2000 m =
= 5%, >2000 m = 0%). Category of usefulness for heating purposes of particular hydrogeothermal region/subregion: A (sum > 70%) – high; B (sum
50–70%) – moderate; C (sum 25–49%) – low; D (sum < 25%) – useless.

wan¹ przydatnoœæ maj¹ te¿ regiony i subregiony zbiornika
dolnej jury: piotrkowsko-garwoliñski (A2), jedliñski (A3)
i pyrzycko-wrzeœnieñski (E2). W obrêbie zbiornika triasu
dolnego obszarem o przydatnoœci umiarkowanej jest tylko
subregion oleœnicki (C2). Pozosta³e, wyró¿nione tutaj jednostki tego zbiornika cechuje niska przydatnoœæ do celów
ciep³ownictwa wspomaganego.
W obrêbie zbiorników kredy dolnej i jury dolnej wyró¿niono subregiony o wysokiej przydatnoœci wód termalnych
do celów rekreacji (tab. 3). S¹ to subregiony: p³ocko-ra-

domski (A1, zbiornik dolnej kredy), uniejowski (B1, zbiornik kredy dolnej) i be³chatowsko-bia³obrzeski (B1, zbiornik jury dolnej). Pozosta³e regiony i subregiony zbiornika
hydrogeotermalnego jury dolnej, poza bartoszycko-garwoliñskim (A2) o przydatnoœci niskiej, sklasyfikowano
jako miejsca o przydatnoœci umiarkowanej. W zbiorniku
geotermalnym dolnej kredy nisk¹ przydatnoœci¹ cechuj¹
siê: subregion chojnicko-warszawski (A2) oraz regiony
– gorzowsko-poznañski (C) i zamojski (D). Przydatnoœæ
umiarkowan¹ ma tutaj tylko subregion czarnkowsko-ra591
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Tab. 3. Wartoœciowanie regionów i subregionów geotermalnych z potencja³em w zakresie rekreacji
Table 3. Valuation of hydrogeothermal regions and subregions potentially useful for recreation purposes
Wiek
Age

Region
Region
nadwiœlañski
Vistula

Symbol
Symbol

Subregion
Subregion

T

Min.

Wyd.

A1

30%

30%

15%

0%

5%

A (80%)

A2

10%

10%

5%

0%

8%

C (33%)

B1

30%

15%

20%

5%

5%

A (75%)

B2

15%

10%

15%

5%

10%

B (55%)

C

5%

15%

5%

10%

10%

C (45%)

D

7%

5%

5%

0%

10%

C (27%)

A1

30%

5%

20%

0%

5%

B (60%)

A2

10%

15%

10%

0%

10%

C (45%)

B1

30%

12%

20%

5%

5%

A (72%)

B2

15%

25%

20%

3%

5%

B (68%)

C1

30%

5%

20%

7%

5%

B (67%)

C2

15%

15%

20%

8%

10%

B (68%)

D1

8%

20%

20%

5%

8%

B (61%)

D2

30%

5%

20%

5%

8%

B (68%)

30%

5%

20%

5%

3%

B (63%)

A1

15%

10%

7%

0%

5%

C (37%)

A2

5%

30%

5%

0%

5%

C (45%)

B

30%

20%

5%

0%

5%

B (60%)

C

15%

5%

8%

5%

5%

C (38%)

D

13%

12%

10%

6%

7%

C (48%)

E

5%

5%

5%

4%

10%

C (29%)

A
p³ocko-radomski
P³ock-Radom
chojnicko-warszawski
Chojnice-Warszawa

gnieŸniañsko-piotrkowski
Gniezno-Piotrków

B

K1

uniejowski
Uniejów
czarnkowsko-radomszczañski
Czarnków-Radomsko
gorzowsko-poznañski
Gorzów-Poznañ
zamojski
Zamoœæ
warmiñsko-mazowiecki
Warmia-Mazovia

A
wielbarsko-maciejowicki
Wielbark-Maciejowice
bartoszycko-garwoliñski
Bartoszyce-Garwolin

pabianicko-radomski
Pabianice-Radom

B
be³chatowsko-bia³obrzeski
Be³chatów-Bia³obrzegi
³ódzko-i³¿añski
£ódŸ-I³¿a

J1

nadwarciañski
Warta

C
œwiebodziñsko-radomszczañski
Œwiebodzin-Radomsko
swarzêdzko-pyzdrzañski
Swarzêdz-Pyzdry

zachodniopomorski
West Pomeranian

D
ko³obrzesko-z³otowski
Ko³obrzeg-Z³otów
stobnieñski
Stobno

³êczycki
£êczyca
podlaski
Podlasie

E
A
tykociñsko-miêdzyrzecki
Tykocin-Miedzyrzec
³osicki
£osice

T1

szczuciñski
Szczucin
mniowski
Mniów
lubiñsko-czêstochowski
Lubin-Czêstochowa
s³upski
S³upsk

G³êbokoœæ
Strumieñ
sp¹gu
cieplny
Kategoria
Depth of
Heat flow
Category
aquifer
density
bottom

Symbol
Symbol

Wagi parametrów: T (temperatura wód) – 30% (40–50°C = 30%, 30–39°C = 20%, 20–29°C = 5%); Min. (mineralizacja wód) – 30% (<5 g/dm3 = 30%,
5–20 g/dm3 = 20%, 21–35 g/dm3 = 5%); Wyd. (prognozowana wydajnoœæ) – 20% (>30 m3/h = 20%, 15–30 m3/h = 10%, 5–14 m3/h = 5%); Strumieñ
cieplny – 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Sp¹g (g³êbokoœæ zalegania ska³ wodonoœnych) – 10% (<1000 m = 10%,
1000–2000 m = 5%, >2000 m = 0%). Kategoria przydatnoœci dla celów rekreacji regionu/subregionu geotermalnego: A (suma > 70%) – przydatnoœæ
wysoka; B (suma 50–70%) – przydatnoœæ umiarkowana; C (suma 25–49%) – przydatnoœæ niska; D (suma < 25%) – nieprzydatny.
Weight of parameters: T (water temperature) – 30% (³40°C = 30%, 30–39°C = 20%, 20–29°C = 5%); Min. (water mineralization) – 30% (<5 g/dm3 = 30%,
5–20 g/dm3 = 20%, 21–35 g/dm3 = 5%); Wyd. (projected efficiency) – 20% (>30 m3/h = 20%, 15–30 m3/h = 10%, 5–14 m3/h = 5%); Heat flow density
– 10% (>90 mW/m2 = 10%, 70–90 mW/m2 = 5%, <70 mW/m2 = 0%); Depth of aquifer bottom – 10% (<1000 m = 10%, 1000–2000 m = 5%, >2000 m = 0%).
Category of usefulness for recreation purposes of particular hydrogeothermal region/subregion: A (sum > 70%) – high; B (sum 50–70%) – moderate;
C (sum 25–49%) – low; D (sum < 25%) – useless.
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domszczañski (B2). W zbiorniku triasu dolnego prawie
wszystkie wyró¿nione jednostki to obszary o niskiej przydatnoœci wód termalnych do celów rekreacji. Tylko region
szczuciñski (B) oceniono jako obszar o umiarkowanej
przydatnoœci do tych celów.
PODSUMOWANIE
G³ównym celem tego opracowania by³a próba regionalizacji u¿ytkowej basenów hydrogeotermalnych kredy dolnej, jury dolnej i triasu dolnego Ni¿u Polskiego, przeprowadzona na osnowie uproszczonych tutaj, istotnych
parametrów tych basenów, zestawionych w wersji szczegó³owej w opracowaniu Góreckiego (2006). W³aœciwoœci
u¿ytkowe poszczególnych rozpatrywanych basenów hydrogeotermalnych s¹ bardzo zró¿nicowane. Znaczne ich
obszary nie spe³niaj¹ za³o¿onych kryteriów progowych.
Basen dolnego triasu, rozpatrywany zarówno w kontekœcie
potrzeb rekreacji jak i te¿ ciep³ownictwa, ma znaczenie
marginalne. Przeprowadzona walidacja wskazuje, ¿e wiêkszoœæ wyró¿nionych w jego obrêbie regionów charakteryzuje niski potencja³ dotycz¹cy obu analizowanych kierunków mo¿liwego wykorzystania wód geotermalnych.
Bez w¹tpienia potencja³ geotermalny zbiorników dolnego
triasu i dolnej jury obni¿a fakt powszechnego stowarzyszenia korzystnego wzrostu temperatur wód geotermalnych
z niekorzystnym wzrostem ich mineralizacji.
Wody termalne o temperaturach przekraczaj¹cych 60°C
i mineralizacji poni¿ej 100 g/dm3, czyli potencjalnie u¿yteczne do niewspomaganego ciep³ownictwa, znajduj¹ siê
g³ównie w zbiorniku dolnej jury, gdzie wyró¿niono jeden
region (toruñsko-kutnowski) i dwa subregiony (³ódzki
i nowogardzko-skarszewski) o umiarkowanej przydatnoœci. W zbiorniku kredy dolnej tylko subregion goplañsko-uniejowski mo¿na uznaæ za umiarkowanie przydatny do
tego rodzaju ciep³ownictwa.
W zakresie wód termalnych potencjalnie u¿ytecznych
dla ciep³ownictwa wspomaganego (temperatura 40–60°C,
mineralizacja poni¿ej 100 g/dm3) dobre warunki przypisano dwóm jednostkom regionalnym. W zbiorniku dolnej
kredy jest to subregion gnieŸnieñsko-pabianicki, natomiast
w zbiorniku jury dolnej – region poznañsko-kaliski. Jako
umiarkowanie przydatne w tym zakresie okreœlono osiem
jednostek. W zbiorniku dolnej kredy s¹ to regiony brodnicko-mszczonowski i czarnkowsko-w¹growiecki, a tak¿e
subregion nowogrodzko-drawieñski. W zbiorniku jury dolnej s¹ to subregiony: piotrkowsko-garwoliñski, jedliñski
i pyrzycko-wrzeœnieñski. Jako umiarkowanie przydatny
okreœlono równie¿ subregion oleœnicki zbiornika triasu
dolnego.
Trzy jednostki okreœlono jako te o wysokiej przydatnoœci w zakresie rekreacji. W zbiorniku kredy dolnej s¹ to
subregiony p³ocko-radomski i uniejowski. W zbiorniku
jury dolnej jest to tylko subregion be³chatowsko-bia³obrzeski. Nale¿y jednak podkreœliæ, ¿e w zbiorniku tym wyró¿niono a¿ siedem regionów i subregionów o umiarkowanej
przydatnoœci w tym zakresie.
Ze wzglêdu na ograniczenia wskazane na pocz¹tku
tego artyku³u, przeprowadzony podzia³ na regiony trzech

najwa¿niejszych zbiorników hydrogeotermalnych Ni¿u
Polskiego nale¿y traktowaæ jako wstêpny. Granice regionów i ich wartoœciowanie mog¹ w przysz³oœci równie¿ ulec
zmianie nie tylko z powodu nap³ywu nowych danych, lecz
równie¿, gdy dalsze doœwiadczenia z eksploatacji wód termalnych i postêp technologii doprowadz¹ do zmniejszenia
wagi kryterium zwi¹zanego ze stopniem mineralizacji
wód, a zw³aszcza do przeniesienia progu dopuszczalnych
jego wartoœci wyraŸnie powy¿ej 100 g/dm3, bez wiêkszego
wp³ywu na rentownoœæ przedsiêwziêæ.
Pracê wykonano w ramach zadania pañstwowej s³u¿by geologicznej nr 22.8205.1701.00.1, sfinansowanego ze œrodków
Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Autorzy dziêkuj¹ prof. K.M. Labusowi oraz anonimowemu
Recenzentowi za wnikliwe uwagi, które bezsprzecznie przyczyni³y siê do niezbêdnej korekty pierwotnej wersji artyku³u.
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