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Rymanów Zdrój) s¹ zazwyczaj typu HCO3-(Cl)-Na, rzadziej HCO3-Cl-Na-Ca, o mineralizacji od ok. 1,0 do ok.
28,0 g/dm3. W g³êbokich otworach wykonanych w utworach
fliszowych wystêpuj¹ wody o mineralizacji do 150 g/dm3
z dominuj¹cym udzia³em jonów Cl– i Na+ oraz bromem i
jodem, a tak¿e œladami bituminów. Typowe solanki Karpat
fliszowych wystêpuj¹ w Rabce Zdroju (uznane za lecznicze), Sidzinie, Soli i Kroœnie. Solanki pod³o¿a Karpat,
maj¹ce znaczenie balneologiczne, zwi¹zane s¹ z seri¹
wêglanow¹ karbonu dolnego, dewonu górnego i œrodkowego miêdzy Cieszynem a Bielsko-Bia³¹. Wody mineralne
stwierdzono miêdzy innymi w Ustroniu Œl¹skim (uznane
za lecznicze), Jaworzu, Kozach i Kêtach.
Na obszarze ca³ych Karpat wystêpuj¹ liczne Ÿród³a wód
siarczkowych zawieraj¹ce siarkowodór (do 160 mg/dm3),
przy mineralizacji dochodz¹cej do ponad 3,0 g/dm3, najczêœciej jednak nie przekraczaj¹cej 1g/dm3. Spoœród wód
siarczkowych za lecznicze uznane s¹ jedynie wody w
Wapiennem.
W obrêbie niecki podhalañskiej wystêpuj¹ wody termalne o najkorzystniejszych w Polsce warunkach eksploatacji do celów grzewczych. Decyduje o tym sytuacja
geologiczna, wysoka temperatura na wyp³ywie (siêgaj¹ca
90oC), niska mineralizacja (do 3 g/dm3), wysoka wydajnoœæ (nawet powy¿ej 200 m3/h z pojedynczego ujêcia),

dobra odnawialnoœæ z³o¿a i ³atwa dostêpnoœæ terenu.
Obszarem zasilania wód termalnych w niecce podhalañskiej s¹ Tatry. Wody opadowe, które tam wsi¹kaj¹, sp³ywaj¹c
na pó³noc trafiaj¹ na warstwê nieprzepuszczalnych ska³ fliszowych, które stanowi¹ rodzaj klina rozdzielaj¹cego je
na dwa strumienie — górny i dolny. Górny sp³ywa na teren
niecki podhalañskiej do utworów czwartorzêdowych i spêkanej górnej partii utworów fliszowych (s¹ to wody zwyk³e),
natomiast dolny przep³ywa systemem szczelin i pustek krasowych do paleogeñskich ska³ wêglanowych i mezozoicznych utworów jednostek tatrzañskich pod³o¿a niecki (s¹ to
wody termalne). Parametry hydrogeologiczne fliszu Karpat zewnêtrznych s¹ zdecydowanie odmienne od parametrów utworów buduj¹cych pod³o¿e niecki podhalañskiej.
Wody termalne na tym obszarze s¹ rozpoznane punktowo,
a skomplikowana budowa geologiczna ogranicza uzyskanie wiêkszych ich iloœci. Wystêpuj¹ one w zbiornikach
zamkniêtych i dlatego ich zasoby s¹ ograniczone. Z dotychczasowych badañ wynika, ¿e flisz zewnêtrznokarpacki
jest ma³o perspektywicznym kolektorem do uzyskania wód
termalnych w znacz¹cych iloœciach. Dobre warunki wystêpowania wód termalnych istniej¹ tak¿e w zachodniej czêœci Karpat zewnêtrznych (Ustroñ, Jaworze), gdzie wody te
zwi¹zane s¹ z utworami pod³o¿a jednostek fliszowych
(spêkane i skrasowia³e dolomity i wapienie dewoñskie).
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Spoœród licznej grupy zjawisk geodynamicznych obszaru
polskich Karpat fliszowych nale¿y wymieniæ wspó³czeœnie
zachodz¹ce ruchy neotektoniczne, trzêsienia ziemi i powierzchniowe ruchy masowe. Zjawiska te by³y przedmiotem opracowañ wykonywanych w Oddziale Karpackim
PIG od chwili jego powstania, a obecnie stanowi¹ jeden z
g³ównych kierunków badawczych. Z m³odym, alpejskim
typem struktury Karpat zwi¹zane s¹ ci¹gle jeszcze zachodz¹ce, w formie ruchów neotektonicznych, ruchy orogeniczne. Choæ s¹ one niewielkie i mo¿na je obserwowaæ
jedynie w d³u¿szych interwa³ach czasowych, wywieraj¹
wp³yw na rzeŸbê Karpat.
Karpackie trzêsienia ziemi najsilniej dawa³y siê odczuæ
w koñcu XVIII i w pocz¹tkach XX wieku, szczególnie na
terenie Beskidu Morawsko-Œl¹skiego i ¯ywieckiego oraz
w rejonie Babiej Góry. Maksymalne intensywnoœci trzêsieñ osi¹ga³y 7,5 stopnia i magnitudê 5,8. Choæ maj¹ znaczenie bardziej historyczne, przyczynia³y siê do osuwisk
na obszarze Beskidów i zniszczeñ infrastruktury na tym
obszarze.
Chocia¿ polskie Karpaty stanowi¹ jedynie 6% powierzchni kraju, to na ich obszarze wystêpuje ponad 95%
wszystkich osuwisk notowanych w Polsce. Jest to niebagatelna liczba, przekraczaj¹ca 22 000 zanotowanych dzisiaj
osuwisk. Osuwiska stanowi¹ bardzo istotny element rzeŸby tego obszaru górskiego, powoduj¹c nie tylko urozmaicenie jej elementów, ale te¿ stwarzaj¹c ci¹g³e zagro¿enie
dla infrastruktury technicznej na zboczach górskich. Intensywna i chaotyczna zabudowa karpackich dolin i stoków
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nie na tym obszarze. Ekstremalnie wysokie opady atmosferyczne, notowane od 1997 r., w tym rekordowe sumy opadów
w lipcu 2001 r., spowodowa³y uaktywnienie siê karpackich
osuwisk. Odnawianie siê osuwisk na tak du¿ym obszarze
sprawia, ¿e zniszczenia nimi wywo³ane powoduj¹ ogromne
straty materialne. Podejmowanie dzia³añ maj¹cych na celu
zapobieganie zniszczeniom i niwelowanie negatywnych
skutków osuwisk wymaga bardzo wnikliwej analizy ekonomicznej i analizy uwarunkowañ spo³ecznych.
Zjawiska geodynamiczne w górskim obszarze Karpat
s¹ naturalnym zjawiskiem przyrodniczym. Znane i opisywane by³y co najmniej od pocz¹tku XX wieku. Ze wzglêdu
na losowe wystêpowanie niemo¿liwe jest ich prognozowanie. Dlatego te¿, chc¹c ograniczyæ skutki ich wyst¹pienia,
g³ówn¹ uwagê nale¿y zwróciæ na planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, a wiêc na lokalizacjê zabudowy
mieszkalnej i infrastruktury komunikacyjnej poza obszarami ich wczeœniejszego wyst¹pienia i obszarami predestynowanymi do wyst¹pienia tych zjawisk w przysz³oœci. Do
tego celu zmierzaj¹ zmiany w ustawodawstwie polskim i
przysz³e prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego,
zwi¹zane z rz¹dowym projektem System Os³ony Przeciwosuwiskowej (SOPO), realizowanym od 2003 r. Prace nad
Komponentem B projektu SOPO bêd¹ polega³y na wykonaniu pe³nej rejestracji zjawisk geodynamicznych na
obszarze ca³ej Polski oraz wykonaniu komputerowej Bazy
Danych Osuwisk. Baza ta bêdzie udostêpniona jednostkom
administracji rz¹dowej i samorz¹dowej w Internecie i
bêdzie mog³a stanowiæ podstawê do reambulacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zgodnie
z wymogami ustawy, m.in. o terenach zagro¿onych przez
ruchy masowe ziemi.
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