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Jan MALINOWSKI

wód
racjonalnej gospodarki wodami podziemnymi stanowią
od lat wielu przedmiot intensywnych badań i prac studialnych zainteresowanych resortów gospodarczych i instytucji naukowych. Główną pod
tym 'względem rolę spełnia Centralny Urząd Geologii, który przez p:cdległe mu Jednostki, Instytut Geologiczny i Zjednoczenie Przedsiębiorstw
Hydrogeologicznych, prowadzi badania zmierzające do ustalenia zasobów
wód podziemnych w poszczególnych formacjach geologicznych oraz regionach geologicznych i administracyjno-gospodarczych. O wadze tego
problemu świadczą liczne publikacje poruszające zagadnienia wykorzystania wód podziemnych, organizacji i metod badań (W. Olendski, 1964;
J. Malinowski, 1968; B. Paczyński, 1968; Z. Pazdro, 1968; T. Kliński,
1974).
Prace badawcze i studialne dla ustalenia zasobów wód podziemnych
zostały rozpoczęte przez Instytut Geologiczny w 1956 r. Założeniem ich
przeprowadzenie oceny zasobowej na podstawie istniejących materiałów hydrogeologicznych i geologicznych z niewielką ich' weryfikacją
w terenie. Ocenę tę przeprowadzono dla poszczególnych regionów' geologicznych.
Pierwszym regionem, dla którego ustalono .zasoby wód podzielnnych
była niecka mazowiecka. Następnie w kolejności: zapadlisko przedkarpackie, Górny Śląsk, niecka łódzka, synklinorium łódzko-mogileńskie,
Karpaty. Z u\vagi na szybko narastające duże ilości materiałów hydro-.
geologicznych i potrzebę przyśpieszenia prac, do współdziałania z Instytutem Geologicznym zostały włączone Przedsiębiorstwa Hydrogeologiczne, ZPH * oraz szkoły wyższe. W dalszej więc kolejności opracmNBno
obszary: monokliny przedsudeckiej w PH-Wrocław *, Sudetów w Uniwersytecie Wrocławskim, Gór Świętokrzyskich w PH-Kraków * i wyniesienia
mazursko-suwalskiego w Uniwersytecie Warszawskim. Utwory czwartorzędowe Niżu Polskiego opracowały przedsiębiorstwa hydrogeologiczne
w Gdańsku i w Warszawie.
*
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Od stycznia 1976 r. instytucje te zgodnie
regionalnych kombinatów geologicznych.
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W miarę postępu prac wyłaniały się nowe problemy, głównie od strony
metodycznej, co wymagało bieżącej korekty założeń zestawczych i metodycznych. Dlatego wyniki poszczególnych etapów były demonstrowane
na sesjach naukowych. Poszczególne opracowania były dodatkowo opiniowane (prof. dr Z. Pazdro, prof. dr A. Michalik, doc.. dr S. Krajewski
i doc. dr T. Macioszczyk) i przesyłane do rozpatrzenia przez Komisję
Dokumentacji Hydrogeologicznych CUG, co sprawiło, że w poszczególnych opracowaniach uwzględnione są opinie i postulaty szerokiego kręgu
hydrogeologów. W ten sposób, zespołowym wysiłkiem instytucji i osób,
została przeprowadzona nie tylko inwentaryzacja poziomów wodonośnych
kraju, ale po raz pierwszy dokonano próby ilościowego ujęcia zasobów
wód podziemnych w skali wielkowymiarowej, co jest wydarzeniem. bezprecedensowym w dotychczasowej działalności geologicznej i hydrogeologicznej.
J ak wyżej zaznaczono, w trakcie prac zestawczych przeprowadzono
korekty założeń metodycznych. Ale te właśnie względy wyłoniły potrzebę interpretacji materiałów, weryfikacji obliczonych zasobów i sprowadzenia całości opracowania do jednolitej formy kartograficznej.
Tak ukierunkowane prace zostały rozpocz·ęte w 1970 r. i zakończone
w 1974 r. Ich efektem jest kartograficzne opracowanie: miąższości poziomów wodonośnych, rzeźby ich stropu, wodoprzewodności, wysokości
bezwzględnej zwierciadła wód podziemnych, wydajności maksymalnej,
użytkowania wód oraz zasobów odnawialnych i eksploatacyjnych 1.
Porównując sporządzone opracowanie z przepisami o ustaleniu zasobów wód podziemnych Centralnego Urzędu Geologii z 1969 r. można
jednocześnie stwierdzić, że przedstawione w opracowaniu zasoby odpowiadają w pełni wymaganiom przewidzianYlll dla kategorii rozpoznania C, czyli mieszczą się w grupie zasobów perspektywicznych.
Omawiane opracowanie otwiera nowy etap przyszłych badań hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów, wyłonione bowiem zostały nowe
zagadnienia dotyczące oceny zasobności najbardziej perspektywicznych
poziomów wodonośnych szczególnie głębszych odcinków profilu geologicznego, w kilku regionach geologicznych bądź administracyjno-gospodarczych. Dalsze badania uzupełniające winny doprowadzić przede wszystkim do uściślenia zasobów w takich obszarach gospodarczych, gdzie istnieje stały wzrost poboru wód podziemnych.
W celu ustalenia tematyki hydrogeologicznej do 1985 r. w tym właśnie
aspekcie został powołany zespół roboczy przez prezesa Centralnego
U rzędu Geologii. Zespół ten na podstawie analizy sporządzonego opraco\vania zasobowego dokonał podziału tematyki hydrogeologicznej na tzw.
dokumentacje regionalne i badania regionalne podstawowe (problemowe).
Pierwsza grupa tematyczna będzie realizowana przez Zjednoczenie Przedsiębiorstw Hydrogeologicznych, druga przez Instytut Geologiczny. Ta
druga grupa badań będzie omówiona w dalszej cz.ęści artykułu.

Kierunki dalszych badań podstawowych zmierzających do uściślenia
zasobów wód podziemnych wynikają bezpośrednio z danych liczbowych
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charakteryzujących wodonośność poszczególnych systemów geologicznych.
Procentowy udział zasobów wód\ł podziemnych w systemach geologicznych według wartości malejących (na podstawie danych B. Paczyńskie
go, materiały Arch. Inst. GeoI.) przedstawia się następująco:

Nazwa systemu
Czwartorzęd

Kreda
Jura

Trzeciorzęd

Trias
Paleozoik

(łącznie)

U dział zasobów wód
podziemnych (w o/ft,)
74
11,5
5,9
5,2
2,2
0,7

Z zestawienia wynika, że największe zasoby (74%) przypadają na
wody podzie~ne w utw.o~ach czwartorzędowych, co jednoznacznie wysuwa je na pIerwsze mIeJsce w przyszłych badaniach. Należy tu podkreślić, że chodzi o te obszary utworów czwartorzędowych, gdzie miąższość
ich jest duża i gdzie występuje kilka poziomów wodonośnych. Są to
więc w pierwszej kolejności obszary zlodowacenia północnopolskiego,
leżące na utworach starszych zlodowaceń, a których łączna miąższość
dochodzi do 300 m.
Wiercenia kartujące do zdjęcia geologicznego wskazują, że w tej strefie
zlodowacenia występuje kilka poziomów wodonośnych, przy czym najgłębiej leżące charakteryzują warunki subartezyjskie, a nawet lokalnie
artezyjskie. Szczególnego rozpoznania wymagać będą osady fluwialne,
wypełniające stare doliny, które rozprzestrzeniają się niekiedy na obszarze
ponad 100 km 2 , co stwierdzono w północno-wschodniej i północno-za
chodniej części kraju. Te poziomy czwartorzędowe leżące w głębszych
odcinkach profilu nie zostały dotąd rozpoznane. Nie znane jest ich rozprzestrzenienie, wydajność, związki hydrauliczne, w tym szczególnie zasilanie, a także jakość. Na podstawie punktowych informacji można
przypuszczać, że poziomy te kryją w sobie dodatkowe rezerwy wód
podziemnych, które mogą być wykorzystane w przyszłości dla potrzeb
użytkowych, a które w obecnym opracowaniu nie są uwzględnione.
Specyfika budowy utworów czwartorzędowych wymagać będzie kompleksowego ujęcia badań, które w pierwszej kolejności winny doprowadzić do regionalnego zlokalizowania pogrzebanych form akumulacyjnych, stanowiących zbiorniki wód podziemnych. Dlatego obok szerokiego
zakresu prac wiertniczych, wymagane będzie stosowanie również na
szeroką skalę metod geofizycznych. Od geofizyki należy oczekiwać dużej
precyzji badań i takiej interpretacji wyników, aby można było prawidło
wo zlokalizować badania hydrogeologiczne. W tym względzie przed
geofizyką otwierają się duże, niespotykane dotąd możliwości. W Instytucie Geologicznym czynione są przygotowania do opracowania geologicznych podstaw dla takiej działalności. Już w 1976 r. rozpocznie się
zestawianie mapy poziomów fluwialnych poszczególnych cykli glacjalnych w skali 1 : 200 000.
W ramach realizacji tej koncepcji opracowano pierwszy projekt kompleksowych badań hydrogeologicznych (zatwierdzony przez CUG) dla
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obszaru Suwałk, którego realizacja dostarczy wielu wskazówek metodycznych dla prowadzenia tego typu prac badawczych w obrębie utworów
czwartorzędowych. W dalszej kolejności będą prowadzone badania w pół
nocno-zachodniej części kraju warunków hydrodynamicznych w strefie
wybrzeża morskiego, aż po zachodnią granicę państwa.
W obszarze zlodowacenia północnopolskiego i przyległej strefie pradolin i ich południowego obrzeżenia wyłania się kilkanaście obszarów
gospodarczo-administracyjnych, dla których wymagane będą badania pod
kątem możliwości zwiększenia poboru wód podziemnych dla potrzeb gospodarczych, a także wykazania
między pradolinami a pbszarami
przylegającymi w zakresie
wód podziemnych.
Poza obszarem
północnopolskiego wodonośność utworów
badana w strefie zapadliska przedkarpackicgo,
zaopatrzenie w wodę
głównie na poborze wód
z utworów czwartorzędowych,
N owotarskiej oraz jeszcze
kilku jednostek
te będą opracowywane w ramach
jednostek
administracyjnych.
\
miejsce w zasobności
wśród nich
utwory niecki
znaczenie z uwagi na
zaE:OK)OW wód dotycząca tych utworów
nraV\TdClDCldclbllen:::;tvv,a
wyłania
tu
wyjaśnienia. Nie wszędzie
występowania wód słod
opolskiej, co utrudnia
warstwy
strefowe zróż
do

oceniona
hydraulicznych
; 3
zasięgu zawodnienia
i niecki miechowskiej; dotychczasowe
dane
że zasięg wodonośności tych uhvoróvv jest znacznie
obecnie ocenia.
wskazane są również w strefie utworów kreleżącej w trójkącie
- Pionki - Ko~ienice
Białobrzegi~
na stale wzrastający tu
wód podziemnych i niewystarczarozpoznanie wodonośności w części spągowej. Mówiąc o ocenie
kredy w spągowych częściach profilu należy mieć na
uwadze równoczesne badania młodszych utworów wodonośnych '(czwartotrzeciorzęd), jak i podścielających utworów
co może mieć
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miejsce w skrzydłowych partiach niecki miechowskiej a także c~ęściowo
w rejonie Radomia ~ Pionek.
Na trzecim miejscu pod względem zasobności wód znajdują się utwory
. jury (około 6%). W obliczeniach zasobowych uwzględnione są w zasadzie
tylko stropowe partie tych utworów. Wymagane jest zatem zbadanie
wodonośności tych utworów na większych głębokościach. Na pierwsze
wysuw~ się tu strefa północnej osłony Gór Świętokrzyskich,
szczególnie na północ od Pilicy. Następnie północno-zachodnie przedłuże
nie jury krakowsko-wieluńskiej. Według nowszych danych zasięg zawodnienia utworów jury może dochodzić nawet do 1000 m. Poważne
perspektywy należy również wiązać z rOiZpoznaniem wodonośności jury
w obrębie antyklinorium pomorskiego, w rejonie Piły i Świdwina. Wodonośne utwory jury łączą się w tej strefie z utworami wodonośnymi trzeciorzędu, tworząc w sumie bardzo zasobny obszar w warunkach artezyjskich.
Utwory trzeciorzędowe zajmują czwarte miejsce pod względem zasobności wód. Największe zasoby wiążą
ze strefą niecki mazowieckiej,
w
obrębie wydzielono kilka obszarów hydrogeologicznych. Z uwagi
na duże zróżnicowanie litofacjalne utworów trzeciorzędu, a także pozostawanie w więzi hydraulicznej z innymi pozimnami wodonośnymi
ocena wodonośności w innych regionach (poza niecką mazowiecką) nie
pełna. Z analizy materiałów wynikły nowe zadania, które winny
w dalszej przyszłości. Do zadań tych należy przebadanie
trzeciorzędowych niecki
których wodonośność
jest dotąd słabo poznana (najpilniejsze jest rozpoczęcie badań w rejonie
Wrocławia); obszaru niecki mazurskiej, gdzie wymagane są badan~a wodonośności dano-paleocenu, oraz strefy pomorskiej. Istnieją przesłanki
iż występujące w miocenie wody mogą być \vykorzystane
użytkowych. Pod tym
trzeciorzęd strefy pomorskiej
być bardzo perspektywiczny
zwiększonego poboru wód.
Pr.ze~iilll(jz].arle
obszary badań utworów trzeciorzędu pokrywają
z obszarami badań czwartorzędu,
też można będzie utwory
badać równocześnie w myśl zasady pełnej kompleksowości.
Odrębne zagadnienie stanowi strefa Karpat i ich przedgórza, ze
na dużą zmienność geologiczną.
się tu dokończenie
mających na celu wyjaśnienie wodonośności piaszczystego miocenu
w obrębie zapadliska i ocenę stopnia użytkowania ewentualnie wytu wód. W dalszej kolejności przewidziane jest zbadanie
hydrodynamicznych w strefie h:fzeżnej Roztocza i zapadliska
przedkarpackiego. Chodzi tu o ustalenie zasięgu wodonośności tortonu
i sarmatu w obrębie zapadliska i wykazanie związku z wodonośnymi
utworami kredy w tej strefie. Nie przewiduje się natomiast badań
Karpat. Problemy hydrogeologiczne rozwiązywane tu będą
rozbudowy ujęć wód.
utworów triasu (piąte miejsce pod względem zasobów
występujących w strefie śląskiej i świętokrzyskiej jest w obecnej
fazie wystarczająco rozpoznana. Niewielkich uzupełnień wymaga jedynie rozpoznanie zasięgu głębokości zawodnienia w rejonie Lublińca.
Zachodzi bowiem przypuszczenie, że wskutek niskiej mineralizacji, wód
ich zasięg użytkowy może dochodzić nawet do 1000 m. Pewne przesłanki
r
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równlez, wody użytkowe mogą występować też w utworach
triasowych w rejonie Świdwina, co powinno być wyjaśnione przy okazji
badania wodonośności jury w tej strefie.
Zasobność wodonośna utworów paleozoicznych wynosi tylko ok. 1%
i odnosi się do utworów permu, karbonu, dewonu i w nieznacznym
stopniu do starszego paleozoiku w Sudetach. W odonośność tych formacji ma znaczenie lokalne i będą one obiektem badań przy okazji rozwiązywania zagadnień miejscowego zaopatrzenia w wodę w obrębie
istniejących ujęć (np. dewon dla Kielc, karbon dla Wałbrzycha).

Z uściśleniem oceny wodonośności niektórych pięter wiążą się określo
ne problemy metodyczne. Wykonane opracowanie zasobowe opiera się na
dość obszernych materiałach badawczych, ale są to materiały niejednolite:
pochodzą one z różnych okresów, otrzymane są za pomocą różnych
metod i według różnych zasad. Zbyt mało natomiast jest danych w skali krajowej - opartych na ujednoliconych zasadach pomiarowych
oraz czasowej ciągłości obserwacji. Dlatego dalsza działalność badawcza
winna uwzględnić kompleksowe metody umożliwiające uzyskanie geometrycznego obrazu struktury hydrogeologicznej bądź warstw wodonoś
nych oraz wszystkich parametrów hydrogeologicznych charakteryzujących
tę strukturę wraz z dynamiką jej wód podzien1nych. Aby uzyskać takie
wyniki będzie się prowadzić:
1. Systematyczne badania kompleksowe obszarów wymagających
uściślenia zasobów wód podziemnych. Przykładem takiego obszaru może
być region Suwalszczyzny, dla którego Instytut Geologiczny opracował
projekt zawierający program badań wiertniczych, geofizycznych, hydrogeologicznych pomiarowych i stacjonarnych. Tego rodzaju programy
winny być systematycznie sporządzane dla poszczególnych obszarów
pokrytych utworami czwartorzędowymi w Polsce północnej.
2. Aktualizację zasobów i weryfikację danych hydrogeologicznych
opartą na stacjonarnej sieci obserwacyjnej wód podziemnych. Systematyczne pomiary stacjonarne w zakresie dynamiki wód podziemnych będą
podstawowym materiałem do weryfikacji danych zasobowych nie tylko
w skali regionalnej, ale i miejscowej. Ten kierunek działalności będzie
intensyfikowany, aby do 1980 r. założyć podstawową sieć obserwacyjną.
3. Wyjaśnianie zagadnień hydrogeologicznych głębszych poziomów
wodonośnych, dla których wymagane jest zaprojektowanie odpowiednich
otworów hydrogeologicznych. Z uwagi na wysokie koszty takich wierceń
należy wykorzystywać do tych celów głębokie otwory już wykonane
przez resort geologii i przemysł oraz przewidziane w programie wierceń
w najbliższym pięcioleciu.

Na zakończenie należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden problem
wiążący się z rozwojem badań zasobów wód podziemnych w resorcie
Centralnego Urzędu Geologii. Jak wyżej wspomniano, w ramach jednego
programu badań hydrogeologicznych będą realizowane dwa kierunki.
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Kierunek realizowany przez ZPH będzie polegać na sporządzeni u regionalnych dokumentacji zasobowych. Uznając celowość tego kierunku
działania trzeba wskazać na konieczność jego synchronizacji z badaniami
Instytutu Geologicznego od strony metodycznej. Chodzi tu bowiem
o uzupełniające badania w danym regionie dla wyjaśnienia problemów,
które mogą mieć istotne znaczenie dla interpretacji hydrogeologicznej.
Dlatego należy postulować, aby w dokumentowaniu regionalnym stosować również kompleksową, ujednoliconą metodę badań, łącznie z pomiarami i obserwacjami stacjonarnymi. Dzięki takiemu postępowaniu przyśpieszy się i poszerzy realizację programu sieci obserwacyjnej.
Obecna sytuacja w dziedzinie badań hydrogeologicznych nie wymaga
już takiego pośpiechu, jak w okresie poprzednim. Istnieją więc sprzyjające warunki do prowadzenia badań systematycznych, wszechstronnych,
opartych w całości na zasadach naukowych, tj. takich, które umożliwiłyby
w przyszłym dziesięcioleciu zebranie jednolitego materiału do kolejnych
syntez naukowych i dokładniejszego określenia zasobów wód podziemnych.
Przyjęcie takich zasad wymagać będzie bieżącej weryfikacji tematyki
prowadzonej przez IG i ZPH oraz ścisłego współdziałania obu tych instytucji, zarówno w dziedzinie projektowania, jak i doskonalenia metod
badawczych. Dotychczasowe współdziałanie Instytutu Geologicznego
z przedsiębiorstwami hydrogeologicznymi w Warszawie, Poznaniu i Gdań
sku pozwoliło na wypracowanie odpowiednich form tej współpracy,
wiążącej działalność naukową z praktyką. Formy te powinny być kontynuowane i doskonalone.

*'
Bardzo ważnym kierunkiem działalności Instytutu Geologicznego do
1985 r. będą poszukiwania wód zmineralizowanych i termalnych oraz
ustalenie ich zasobów. Działalność ta pozostaje w związku z rozbudową
uzdrowisk i rozwojem bazy rehabilitacyjno-wypoczynkowej. Na pierwsze
miejsce pod tym względem wysuwa się obszar Niżu Polskiego. Już do
końca 1975 r. zostały opracowane koncepcje poszukiwawcze wód leczniczych typu solanek dla obszarów byłych województw: bydgoskiego, olsztyńskiego, szczecińskiego, lubelskiego i warszawskiego.
W następnej kolejności zostanie opracowana koncepcja wód siarczanowych i siarczanowo-manganowych, dotychczas "deficytowych" na tym
obszarze. Równocześnie będą opracowywane koncepcje poszukiwania
tych wód w pozostałych regionach geologicznych. W Górach Swięto
krzyskich zostanie położony duży akcent na wody termalne i siarczanowe
w strefie południowo-zachodniego ich obrzeżenia. W Karpatach będą
prowadzone poszukiwania w rejonie Polańczyka, Rabki - Poręby, Zakopanego, Rymanowa i Szczawnicy - Krościenk.a. Dla Sudetów, gdzie
są największe opóźnienia, przewiduje się opracowanie koncepcji poszukiwawczej tych wód oraz wyjaśnienie problemu występowania wód
termalnych. Działalność badawcza w tym regionie będzie szczególnie
intensywna z uwagi na specyfikę występujących tu wód - "akratoterm"
lub cieplic radoczynnych. Tak ukierunkowane badania rozpoczęte w latach
1970-1975 przyniosły poważne rezultaty (otwory: Sopot, Łagów, Trzebnica, Polańczyk, Ustroń, Poręba), co uzasadnia celowość wzmożenia tych
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prac w nadchodzącym dziesięcioleciu. Oprócz prac poszukiwawczych Instytut Geologiczny będzie dążył do opracowania syntez hydrochemicznych dla poszczególnych regionów geologicznych. Wykażą one niewątpli
wie zmienności w 'występowaniu i własnościach wód oraz staną się podstawą do bieżącego weryfikowania koncepcji poszukiwawczych.

*,
Realizacja naszkicowanych wyzeJ kierunków badań dla ustalenia
zasobów wód podziemnych pitnych i zmineralizowanych wymagać będzie
zabezpieczenia technicznego, głównie w sprzęt wiertniczy i aparaturę
badawczo-pomiarową. W tym względzie z niepokojem obserwuje się
poważne mankamenty, które winny być możliwie szybko usuwane. Jeżeli
bowiem wziąć pod uwagę, że obok omówionych kierunków badań należy
zrealizować program stacjonarnej sieci obserwacyjnej wód podziemnych,
to łatwo można dostrzec potrzebę i konieczność skoncentrowania na tych
problemach wszystkich stojących do dyspozycji ZPH środków technicznych. Od spełnienia bowiem tego warunku zależeć będzie wykonanie
naszkicowanych ,wyżej zadań.
Instytut Geologiczny
Warszawa, ul. Rakowiecka 4
Nadesłano dnia 31 lipca 1975 r.
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MAnMHOBCKM

rJIABHhffi HAIIPABJIEHMH rM~POrEOJIOrMlffiCKMX PAEOT
rEOJIOrMlffiCKoro MHCTMTYTA B 1976-1985 rO~AX

Pe3IOMe

B

pa60Te paccMoTpeHbI HarrpaBJIeHHH rH,r:(poreOJIOrH':IeCKHX pa60T reOJIOrH'leCKOrO HlICTH-

TYTa no YCTaHOBJIeHHIO 3anaCOB IIHTI,eBbIX H MHlIepaJIblIbIX no,n:3eMlIbIX BO,r:( B

1976-1985

rr.

OCHOBOH ,n:JIH onpe,n:eJIeHHH paccMaTpHBaeMbIX lIanpaBJIeHHH HBJIHeTCH pa60Ta 0 3anacax rrpeClIbIX no,n:3eMlIbIX BO,n:, B KOTOPOH no,n:C'lHTalIbI 3anaCbI no BCeM BO,n:OlIOCHbIM reOJIOrH'leCKHM
<p0pMaU;HHM. ITo u;H<PPOBbIM ,n:alIlIbIM cne,n:yeT, 'lTO caMbIe 60JIblliHe 3arraCbI BO,n: co,n:epJKaTCH
B 'leTBepTH'lHbIX OTJI02KelIH5IX
TpeTH'IHbIX

(5,2%)

(74%), 3aTeM B MeJIOBbIX (11,5%), B OTJI02KelIHHX IOpbI (5,9%),
(2,2%), B naneo30HcKHX OTJIOJKeHH5IX B o6ru;eM (0,7%).

H TpHaCOBbIX

ITpHBe,n:eHHbIe KOJIH'leCTBelIHble ,n:aHlIble rOBopHT 0 TOM, 'lTO rH,n:poreOJIOrH'leCKHe HCCJIe,n:oBaHHH no lIO,n:C'leTY 3arraCOB rrO,r:(3eMlIbIX BO,n: 6Y,r:(yT cocpe,n:OTO'leHbI rJIaBlIbIM 06pa30M Ha 'leTBepTH'llIbIX OTJIOJKeHH5IX, OXBaTbIBaIOru;HX 301Iy ceBepOnOJIbCKOrO OJIe,n:eHeHHH. 3,n:eCb 3aJIeraIOT
<pJIIOBHaJIbHbIe OTJIOJKelIHH pa3JIH'llIbIX u;HKJIOB OJIe,n:elIeHHH. OHH npe,[(CTaBJIffiOT C060H KOJIJIeKTOphI, co,n:epJKaIu;He 60JIbmOe KOJIH'leCTBO no,n:3eMlIbIX BO,n:, ,n:o CHX nop MaJIO H3Y'IelllibIe C rH,n:poreOJIOrH'leCKOH TO'lKH 3peHH5I. ITJIalIHpyeTC5I npoBe,n:eHHe B :noH 30He KOMnJIeKCHbIX HCCJIe,n:oBalIHH, B KOTOpbIX npe06JIa,n;aIOrnyIO pOJIb 6y,n:YT rrrpaTb reoq,H3H'IeCKHe pa60TbI, T.K. TOJIbKO
3THMH MeTo,r:(aMH M02KlIO C Heo6xo,r:(HMOH TO'lHOCTbIO

JIOKaJIH3HpOBaTI. rH,n:poreOJIOrH'leCKHe

CTpyKTYPbI.
OCTaJIblIble OTJIOJKeHH5I -

TpeTH'IHble, MeJIOBble, IOpcKHe, TpHacOBble -

6y,r:(yT H3Y'IaTbCSI

C u;eJl€IO BbISIClIelIHH rJIy6HHbI pacnpocTpaHeHHH nHTbeBbIX BO,r:(, B3aHMOCB5I3H rH,n:paBJIHKH H IIHTaHHH B pa3JIH'iHbIX perHoHax HJIH a,n:MHlIHCTpaU;HolIlIo-X03SIHcTBeRHblx paROHax.

O,[(HoBpeMelIlIO 6y,n:YT npoH3Bo,n:HTbCH pa60TbI no nOHCKaM MHHepaJIbHbIX BO,n: H nO,Il,C'leTY
HX 3anaCOB B CBSI3H C paclliHpeHHeM KypOpTOB H u;eHTpoB oT,[(blxa H BOCCTaHOBJIeHH5I Tpy,n:ocnoC06HOCTH. Pa60TaMH 6y,n:eT OXBa'IelIa IIoJIbcKaSI HH3MemocTb, 'lTO SIBHTCH npo,n:OJIJKeRlleM

YJKe

Be.n:yIu;HxcH HCCJIe'[(oBaHHH. 3,n:ecb Be.n:yTC5I nOHCKH XJIOp-HaTpHeBblx H CYJIb<paTHbIX BO,n:. Oco6eHHo
HRTeHCHBlIO 6Y,r:(yT BeCTHCb nOHCKH BToporo THna BO,n:, pe,n:Ko BCTpe'laIOru;erOC5I Ha ITOJIbCKOH
HH3MemocTH. By.n:yT TaK2Ke BeCTHCb ,n:aJIbHeHlliHe nOHCKH MHlIepaJIblIbIX H

TepMaJIblIbIX BO,n:

B KapnaTax, Cy,r:(eTax H Ha IOrO-3arra,n:HoM 06paMJIeHHH CBeHTOKIDllCKHX rop.

J,an MALINOWSKI

THE MAIN TRENDS OF HYDROGEOLOGICAL STUDIES
BY THE GEOLOGICAL INSTITUTE IN 1976-1985

Summary
The author presents the main trends of hydrogeological studies to be conducted
by the Geological Institute in 1976-1985. The general aim of these studies is to
estimate the existing resources of subterranean drinkable and mineral waters.
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The studies will be based on the present estimate of the resources of fresh subterranean waters in all water-bearing geological formations. The respective figures
show (Table 1) that Quaternary deposits are the richest in this respect (74 per cent);
the next in turn are Oretaceous deposits (11.5 per cent), Jurassic deposits (5.9 per
cent), Tertiary deposits (5.2 per cent), Triassic deposits (2.2 per cent), and Palaeo·zoic
deposits (0.7 per cent).
The above figures indicate that hydrological studies concerned with the estimation of the resources of subterranean waters will be mainly concentrated on
Quaternary sediments, comprising the zone of the North-Polish Glaciation. Fluvial
sediments of various glacial cycles occur in this area. They represent rich basins
of subterranean waters which .have not been much studied from the hydrogeological
point of view. In complex studies of this zone geophysical investigations will play
the main role since it is only by means of these methods that the location of
hydrogeological structures can be precisely deteTmined.
The remaining sediments, those of the Tertiary, Cretaceous, Jurassic, and Trias,
will be examined fTom the point of view ·of the depth of drinkable waters, their
hydraulic interrelationships, and the water supply in the particular geographical or
administrative-economic regions.
There will be also parallel studies concerned with estimating new resources of
mineral waters :in connection with the development of health resorts and recreation
centres. This type of research will be a continuation of present investigations in
the area of the Polish Lowland, where resources of brines and sulphur waters are
being explored. Prospecting fOT the latter type of waters will be particularly intensive since they are rare in the Polish Lowland. New sources of mineral and thermal waters will also be explored in the Carpathians, the Sudetes, and in the south-western periphery of the Gory Swi~tokrzyskie.

