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PODSTAWOWE WIADOMOŚCI O ŹRÓDŁACH 

Źródłem nazywamy jedną z form naturalnego wypływu wód podziemnych na powierzchnię te-

renu. Jest ono przejawem i dowodem krążenia wody w przyrodzie. Specyfika umiejscowienia źródła 

w cyklu obiegu wody sprawia, że pełni ono rolę swoistego łącznika między podziemnym i powierzch-

niowym ogniwem krążenia wody.  

Wody źródlane, wskutek stosunkowo długiego przebywania w środowisku skalnym rozpuszcza-

ją i wyprowadzają na zewnątrz szereg zawartych w nim związków chemicznych. Woda źródlana zaw-

sze zawiera pewną ilość rozpuszczonych substancji, przy czym, ich podwyższone stężenie lub specy-

ficzny skład mogą świadczyć o tym, że mamy do czynienia, albo ze źródłem mineralnym, albo z wy-

pływem zanieczyszczonych wód podziemnych. Mineralizacja może mieć zarówno charakter natural-

ny, jak też wiązać się z antropogeniczną degradacją zbiorowiska wód podziemnych lub jego otoczenia. 

Źródła były zawsze obiektami owianymi swego rodzaju tajemnicą, a pytanie o pochodzenie 

wydobywającej się z nich wody było zawsze żywe i przyczyniało się zarówno do rozwoju nauk przy-

rodniczych, jak i powstawania wielu legend i fantastycznych teorii. Wodzie tryskającej ze źródeł 

przypisywano często właściwości lecznicze i kultowe. Cudowne i święte źródła były dawniej i są na-

dal miejscami obrzędów i pielgrzymek w większości religii świata, a wiele z nich stało się zalążkami 

współczesnych uzdrowisk i kąpielisk - potwierdzając tym samym „cudowne” właściwości bijących 

tam wód źródlanych. Znajomość rozmieszczenia, charakteru i wydajności źródeł była zawsze i jest 

nadal, jedną z ważniejszych przesłanek pomagających rozpoznać warunki hydrologiczne 

i hydrogeologiczne obszaru. Już sama obecność źródeł była do niedawna najważniejszym wskaźni-

kiem świadczącym o dużej zasobności wodnej obszaru, a i dziś odgrywa istotną rolę przy jej ocenie. 

Znajomość wydatku źródła i jego dynamiki pozwala dość dokładnie ocenić dynamiczne zasoby wodne 

drenowanej przez wypływ struktury wodonośnej, tempo wymiany tych zasobów oraz jej parametry 

hydrogeologiczne. 

Polska charakteryzuje się jednym z najniższych w Europie wskaźników uźródłowienia, a bijące 

u nas źródła są małe i tylko wyjątkowo osiągają wydatki pozwalające je zaliczyć do III klasy w klasy-

fikacji Meinzera. Niedostateczny jest nie tylko stan zinwentaryzowania źródeł w poszczególnych re-

gionach i w skali kraju, ale przede wszystkim, stopień rozpoznania ich reżimu wydajności i jego po-

wiązań z charakterem i zasobnością drenowanych poziomów wodonośnych. Jeszcze gorzej przedsta-

wia się stan wiedzy na temat składu chemicznego wód źródlanych. Dotyczy to nie tylko problemu tła 

hydrogeochemicznego, ale również zagadnienia jego zmian w czasie pojedynczego cyklu wymiany 

wody w drenowanym przez źródło zbiorniku wód podziemnych i przemian związanych z antropopre-

sją.  

Źródła są niezwykle interesującymi elementami krajobrazu. Czy to w formie naturalnych nisz 

źródlanych, czy też wraz z towarzyszącymi urządzeniami hydrotechnicznymi lub obiektami architek-

tonicznymi, wydatnie podnoszą atrakcyjność turystyczną krajobrazu i dostarczają wielu wrażeń este-

tycznych. Obudowane różnego rodzaju formami małej architektury (baseny, kapliczki, figurki, stu-

dzienki), ujęte poprzez stare, niekiedy dość skomplikowane, systemy rur (niekiedy drewnianych), 

murowanych kanałów, czy też zbiorniczków, stają się unikatowymi zabytkami kultury materialnej 

i myśli technicznej.  

1.1.  Typy wypływów wód podziemnych 

Badaniem wypływów wód podziemnych na powierzchnię terenu zajmuje się dział hydrologii 

zwany krenologią (gr. Krene  - źródło, krynica, zdrój). Krenologia zajmuje się także klasyfikowaniem 

wypływów ze względu na ich cechy fizyczne. 

Wypływy wód podziemnych można podzielić na skoncentrowane (punktowe, skupione) oraz 

nieskoncentrowane (powierzchniowe, rozproszone). Pierwsza grupa obejmuje przede wszystkim źró-

dła, natomiast do wypływów nieskoncentrowanych zalicza się: wycieki, wysięki i młaki. Najbardziej 

istotnym wyróżnikiem źródła jest punktowy wypływ wody. Źródłami są też nazywane duże wywie-

rzyska lub rozległe strefy składające się z wielu wypływów. Często zdarza się, że pojęcie źródła bywa 

stosowane jako synonim ogółu wypływów.  

Wyciek najczęściej definiowany jest jako nieskoncentrowany, bardzo słaby, przeważnie po-

wierzchniowy (rzadziej liniowy) wypływ wody podziemnej, dający widoczny odpływ na zewnątrz. 
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Wysięk to głównie miejsce słabego powierzchniowego sączenia wód podziemnych, bez widocz-

nego odpływu na zewnątrz. Wysiękiem nazywane są ponadto obiekty posiadające odpływ, zwykle 

przy braku wyróżniania wycieków. 

Młaka jest definiowana najczęściej jako rozlewny, zabagniony lub zatorfiony wypływ, powsta-

jący w miejscach, gdzie słabe nachylenie terenu powoduje powolny odpływ wody, sprzyjający sukce-

sji roślinnej i gromadzeniu się jej szczątków. Często uznaje się młakę obok wysięku, za podtyp źródli-

ska, czyli wypływ bez koncentracji strumienia, złożony z kilku wysięków tworzących mokradło. 

Wykapem (wypływem kroplistym) jest określany rodzaj wycieku, w którym woda skapuje kro-

plami, zwykle po stromych zboczach skalnych na obszarach górskich. 

Ze względu na rodzaj przewodów wyprowadzających wodę podziemną wypływy można po-

dzielić na: 

1) warstwowe - wypływające z utworów porowych w wyniku rozcięcia warstwy wodonośnej 

(warstwowo-erozyjne), na kontakcie z warstwą słabo przepuszczalną (warstwowo-kontaktowe) 

lub wskutek zmniejszenia miąższości warstwy wodonośnej lub przepuszczalności jej utworów 

(warstwowo-zaporowe), 

2) szczelinowe - bijące ze skał litych, poprzecinanych siecią szczelin, z których jedna wyprowadza 

wodę na powierzchnię; w przypadku, gdy wzdłuż szczeliny nie nastąpiło przesunięcie skał, 

a jedynie ich odspojenie, źródło nazywamy diaklazowym, 

3) uskokowe (dyslokacyjne) - wypływające szczeliną biegnącą wzdłuż płaszczyzny uskoku, 

4) krasowe - zasilane wodami skrasowiałych masywów skalnych. 

Podział wypływów zależy również od rodzaju siły powodującej wypływ wody. Zgodnie z nim 

wyróżniamy wypływy: 

1) descensyjne (grawitacyjne, zstępujące, spływowe), gdzie woda przemieszcza się pod wpływem 

siły grawitacji, 

2) ascensyjne (artezyjskie, wstępujące, podpływowe), w których wypływ wody powodowany jest 

siłą ciśnienia hydrostatycznego warstwy wodonośnej. 

1.2. Klasyfikacja wypływów 

Ważnym wskaźnikiem i jednocześnie kryterium podziału wypływów są cechy fizykochemicz-

ne wypływającej wody. Poziom mineralizacji, skład chemiczny i temperatura wody mówią wiele 

o głębokości i mechanizmie jej krążenia w środowisku skalnym oraz o stopniu zanieczyszczenia 

zbiornika podziemnego. Można tu zastosować najprostszy podział wypływów na słodkie i mineralne 

lub też bardziej złożony, na: ultrasłodkie (mineralizacja <0,1 g/dm
3
), słodkie (0,1-0,5 g/dm

3
), akrato-

pegi (0,5-1 g/dm
3
) oraz mineralne (>1 g/dm

3
). W dalszej kolejności, za Pazdro (1983), wody mineral-

ne można podzielić na: słabo zmineralizowane (1-3 g/dm
3
), średnio zmineralizowane (słonawe  

3-10 g/dm
3
), silnie zmineralizowane (słone 10-35 g/dm

3
) i solanki (>35 g/dm

3
). 

Z uwagi na skład chemiczny wody można wyróżnić trzy podstawowe typy hydrochemiczne 

wypływów: szczawy (wodorowęglanowe), wypływy solankowe (chlorkowe) i siarczanowe. Ich wody 

mogą przy tym zawierać pewne ilości składników swoistych, nadających wypływom szereg indywi-

dualnych cech; mamy więc wypływy: żelaziste, arsenowe, manganowe, fluorkowe, bromkowe, jodko-

we, siarczkowe, borowe, krzemowe, radoczynne, kwasowęglowe itp. Najczęściej spotykane są wypły-

wy żelaziste, zawierające domieszkę związków żelaza, pochodzących z ługowania ubogich złóż (ruda 

darniowa). W miejscu, gdzie woda podziemna wypływa na powierzchnię, związki żelaza ulegają utle-

nieniu. Powstaje charakterystyczny osad rdzawych kłaczków wodorotlenku żelazowego, zasiedlany 

przez kolonie chemosyntetyzujących bakterii żelazistych. Do wypływów specyficznych zaliczane są 

także źródła gazujące, zwane pieniawami. Mogą one zawierać wolny dwutlenek węgla, metan (meta-

nowe) lub siarkowodór (siarkowodorowe).  

Wypływy można także podzielić na stałotermiczne (homotermiczne) oraz zmiennotermiczne 

(heterotermiczne). Do wypływów homeotermicznych zaliczane są te źródła, które charakteryzują się 

bardzo niewielką roczną amplitudą temperatury wody, rzędu dziesiątych części ºC. Wśród nich znaj-

dują się wypływy zimne, chłodne, zwykłe i termalne (cieplice). 

Jedną z najważniejszych cech wypływu jest jego wydajność (wydatek), rozumiana jako ilość 

(objętość) wydobywającej się wody podziemnej w jednostce czasu, podawana w dm
3
/s. 
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1.3.  Niektóre miary stosowane w krenologii 

 Jednym z podstawowych parametrów charakteryzujących występowanie wypływów wód pod-

ziemnych na danym obszarze jest wskaźnik gęstości źródeł, nazywany też wskaźnikiem krenologicz-

nym lub po prostu „uźródłowieniem”. Może być wyrażany jako: liczba źródeł przypadająca na 1 km
2
 

powierzchni terenu, wielkość powierzchni wyrażona w km
2
 przypadająca na 1 źródło oraz liczba źró-

deł przypadająca na 1 km długości cieku.  

2. POLSKIE ŹRÓDŁA 

Pierwszą próbą syntetycznego przedstawienia charakterystyki źródeł w nawiązaniu do regionów 

fizyczno-geograficznych Polski było opracowanie Dynowskiej (1986). W 1994 autorka opracowała 

mapę ilustrującą zróżnicowanie krenologiczne Polski (rys. 2.1.).  

Karpaty są obszarem o największej liczbie wypływów w Polsce. Wielkość wskaźnika krenolo-

gicznego jest przestrzennie zróżnicowana. Przeszkodą w wiarygodnej ocenie rozmieszczenia wypły-

wów w poszczególnych częściach Karpat jest nierównomierne rozpoznanie terenowe, zdecydowanie 

najlepsze w przypadku Tatr i Pienin, a wyraźnie słabsze na obszarze Beskidów na wschód od Dunajca. 

Dotyczy to także informacji o krenologicznym odpływie jednostkowym, którego znajomość jest 

w wielu częściach Karpat niewystarczająca. 

Tatry Polskie wyróżniają się bardzo dobrym rozpoznaniem krenologicznym. Arkusze Mapy 

Hydrograficznej Polski (MHP) 1:50 000: Tatry Zachodnie i Tatry Wysokie wraz z najnowszą edycją 

z 2006 r., są dotąd najbardziej szczegółowym kartograficznym obrazem stosunków krenologicznych 

tej części Karpat. Wśród obiektów krenologicznych najlepszym rozpoznaniem odznaczają się wywie-

rzyska krasowe. W przypadku niektórych z nich wydajność może okresowo przekraczać 1 000 dm
3
/s. 

Pieniny, podobnie jak Tatry, charakteryzuje dobre rozpoznanie stosunków krenologicznych. 

Przeważają tu źródła o wydajności ok. 1 dm
3
/s, tylko sporadycznie występują większe wypływy. 

Karpaty Zewnętrzne charakteryzują się występowaniem licznych, zwykle mało wydajnych 

wypływów z utworów fliszowych i zalegających na nich pokryw zwietrzelinowych, przy czym liczba 

wypływów i ich wydajność jest znacznie większa w Beskidach niż na Pogórzu Karpackim. Najwydaj-

niejsze wypływy o wydajności kilku lub kilkunastu dm
3
/s odwadniają utwory zdominowane przez 

masywne piaskowce magurskie, natomiast na obszarach dominacji fliszu łupkowo-piaskowcowego 

wydajność wypływów wynosi zwykle dziesiąte lub setne części dm
3
/s.  

Sudety, ze względu na rozmieszczenie i charakter źródeł, są bardzo zróżnicowane. Wynika to 

bezpośrednio z ich złożonej budowy geologicznej. W masywach Sudetów Zachodnich, zbudowanych 

ze skał krystalicznych i metamorficznych, dominują stokowe wypływy nieskoncentrowane: wycieki 

(45 %) i młaki (35 %), drenujące pokrywy rumoszowe i zwietrzelinowe. Źródła szczelinowe stanowią 

tu ok. 20 % wypływów. W zlewniach Masywu Śnieżnika, zbudowanych z gnejsów i łupków, także 

stwierdzono przewagę wypływów stokowych (65 %), ale odsetek źródeł jest tu znacznie wyższy 

i wynosi 76 %. Charakterystyczne dla tego regionu jest występowanie wypływów filtracyjnych, rumo-

szowo-szczelinowych. Natomiast w piaskowcach kredowych niecki śródsudeckiej (Góry Stołowe) 

przeważają źródła descensyjne, szczelinowo-warstwowe i szczelinowo-kontaktowe. Lokalnie pojawia-

ją się małe wypływy szczelinowo-krasowe lub rumoszowe. Ze względu na dużą zmienność litologicz-

ną skał i ich zazwyczaj niewielką wodoprzewodność, wydajność sudeckich źródeł jest na ogół mała. 

Za jeden z największych, stałych obiektów krenologicznych Sudetów należy uznać źródła Bystrzycy 

Dusznickiej w Zieleńcu, których wydajność sięga 60 dm
3
/s (źr. nr 7, rys.2.1.). 

Wyżyny Polski są pod względem krenologicznym najlepiej rozpoznanym obszarem kraju. Do-

tyczy to zarówno cech ilościowych (gęstość źródeł, ich wydajności, zasoby wodne), jak i jakościo-

wych (stan sanitarny wody i ekologiczny miejsc wypływu, walory krajobrazowe). Wypływy wód pod-

ziemnych występują tu dość licznie, a ich wydajności należą do największych w Polsce i dochodzą do 

300 dm
3
/s.  

Na pojezierzach, wypływy o wydajności przekraczającej 10 dm
3
/s spotykane są często. Przy-

kładem dużego źródliska mogą być „Staniszewskie Zdroje” koło Kartuz o średniej wydajności 

48 dm
3
/s (źródło nr 53, rys.2.1), uznawane za największe źródlisko w północnej Polsce. Wskaźnik 

krenologiczny dla Pojezierza Suwalskiego wynosi 0,21 źr./km
2
. Podobną wartość (0,23 źr./km

2
), po-

dawana jest dla Pojezierza Bytowskiego. 
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Objaśnienia:  

I – liczne, wydajne źródła szczelinowe i krasowe 

w wapieniach i dolomitach oraz mało wydajne źródła 

szczelinowe w skałach krystalicznych;  

II – liczne, mało wydajne źródła szczelinowe 

w wapieniach, marglach i piaskowcach;  

III – bardzo liczne i mało wydajne źródła szczelinowe 

we fliszu oraz porowe w pokrywie zwietrzelinowej;  

IV – mniej liczne i bardzo mało wydajne źródła 

szczelinowe we fliszu oraz porowe w pokrywie 

zwietrzelinowej;  

V – bardzo nieliczne, wyjątkowo mało wydajne 

wypływy porowe w piaskach i w pokrywie zwietrzeli-

nowej;  

VI – mało wydajne źródła szczelinowe w skałach 

krystalicznych oraz w wapieniach, dolomitach 

i piaskowcach, a także porowe w pokrywie zwietrze-

linowej;  

VII – bardzo wydajne źródła szczelinowe, niekiedy 

podpływowe, w wapieniach i dolomitach oraz porowe 

w piaskach;  

VIII – bardzo wydajne źródła szczelinowe i krasowe, 

niekiedy podpływowe, w wapieniach;  

IX – bardzo wydajne źródła szczelinowe i szczelino-

wo-warstwowe, niekiedy podpływowe, w marglach;  

X – wydajne źródła szczelinowe i krasowe, niekiedy 

podpływowe, w wapieniach i piaskowcach;  

XI – bardzo mało wydajne wypływy porowe 

w pokrywie zwietrzelinowej;  

XII – bardzo wydajne źródła szczelinowe i szczelino-

wo-warstwowe, niekiedy podpływowe, w marglach 

i wapieniach;  

XIII – nieliczne wypływy porowe w piaskach 

i żwirach, o zróżnicowanej wydajności; 

XIV – brak źródeł wskutek gospodarczej ingerencji 

człowieka.  

Rys. 2.1. Źródła Polski na tle regionalizacji krenologicznej (wg Dynowskiej) [32] 

W latach 60. XX w., w zlewniach Przymorza zinwentaryzowano 714 wypływów, z których 

336 zostało naniesionych na współczesne mapy hydrograficzne w skali 1:50 000. Szacunkowy wskaź-

nik „uźródłowienia”  Pojezierza Pomorskiego wynosi od 0,06 do 0,18 źr./km
2
  

3.  EKOSYSTEMY ZWIĄZANE ZE ŹRÓDŁAMI 

Samo źródło jest obiektem punktowym i zajmuje bardzo małą powierzchnię. Natomiast wody, 

które z niego odpływają kształtują często o wiele większe obszary zwane kompleksami źródlisko-

wymi. Na takie kompleksy mogą składać się rozmaite ekosystemy - torfowiska, lasy, łąki, szuwary, 

ziołorośla oraz jeziora i rzeki, którym źródła dają początek. Największy wpływ źródła wywierają na 

powierzchnie położone w bezpośrednim sąsiedztwie wypływu wody. Takie powierzchnie, przy dobrze 

natlenionej wodzie tworzą obszar właściwego źródliska porośniętego roślinnością. W przypadku defi-

cytu tlenu, przy sprzyjającej rzeźbie terenu tworzą się torfowiska źródliskowe. W zależności od 

ukształtowania powierzchni i charakteru źródła mogą one mieć dwojaką postać. Na zboczach dolin 

z wodami wysiękowymi tworzą się torfowiska źródliskowe wiszące. Pokrywają one zbocze doliny 

w obrębie zasięgu wód wypływających ze źródeł. Przez to ich powierzchnia jest pochylona, ale płaska. 

Na jednym silniej bijącym źródle lub skupieniu takich źródeł powstają torfowiska źródliskowe kopu-

łowe. Tworzą one koliste lub owalne pagórki wysokości nawet do 10 m i średnicy dochodzącej 

w Polsce do kilkuset metrów. Szczyt takiego torfowiska jest miejscem wysączania się wód źródła 

leżącego pod warstwami torfu ułożonymi na przemian z tufami wapiennymi. Roślinność torfowisk 

źródliskowych jest bardzo zbliżona do roślinności występującej na zwykłych torfowiskach niskich. 

Wzbogacona jest jednak o gatunki źródliskowe np. mchy oraz gatunki o charakterze borealnym i relik-

ty glacjalne np.: wielosił błękitny, skalnica torfowiskowa, mszar nastroszony. 

Powszechnie spotykanym typem mokradła w górach jest młaka, niekiedy traktowana jako spe-

cyficzna odmiana torfowisk źródliskowych wiszących. Młaki występują w miejscach ograniczonego 

odpływu podziemnego. Skutkiem tego jest zabagnienie terenu wokół miejsca wydobywania się wody 

spod ziemi i odpływ powierzchniowy. Taki stan powoduje często deficyt tlenu, co sprzyja odkładaniu 

się torfu.  
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Najważniejszymi ekosystemami leśnymi występującymi w obrębie kompleksów źródliskowych 

są dynamicznie ze sobą powiązane olsy oraz łęgi. Specyficznym typem olsu związanym ze źródliska-

mi jest ols źródliskowy. Drzewostan budowany jest głównie przez olszę czarną z domieszką brzozy 

omszonej oraz jesionu wyniosłego. Fizjonomicznie podobny do olsu źródliskowego jest łęg jesiono-

wo-olszowy. Obydwa zbiorowiska różnią stosunki wodne . 

4. ZAGROŻENIA I OCHRONA  ŹRÓDEŁ 

Ingerencja człowieka w naturalne wypływy wód podziemnych przejawia się w różny sposób. 

Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje ingerencji: ingerencję zamierzoną (celową) i ingerencję 

niezamierzoną. Pierwszy rodzaj obejmuje różnorodne formy celowego działania człowieka zmierzają-

cego do przekształcenia wypływów, natomiast drugi - spowodowany jest działalnością człowieka, 

której głównym celem nie jest zmiana charakteru wypływu. Bezpośrednie zmiany wypływów wód 

podziemnych, które są następstwem celowych działań człowieka wiąże się głównie z budową ich ujęć. 

Niewątpliwie, był to najwcześniej wykorzystywany sposób pozyskiwania wód podziemnych. 

Możliwość ujęcia źródeł zależy od bardzo wielu czynników, w tym od charakteru i reżimu źró-

dła, jego położenia i warunków terenowych, a także jakości bijących wód. Ujęcie źródła jest zwykle 

związane z jego obudową. Może ona mieć formę systemu koryt lub zbiorników spiętrzających wodę 

na powierzchni terenu (drewnianych, kamiennych, betonowych, murowanych). Obudowa może też 

powstać w miejscu wypływu wody i mieć postać: sztolni, szybów lub basenów. Aby chronić źródła 

przed wpływem czynników zewnętrznych i zanieczyszczeniem, obudowy źródeł są na ogół zamknięte. 

Woda ujętych źródeł wykorzystywana jest zwykle na potrzeby bytowo-gospodarcze niewielkich jed-

nostek osadniczych np. przysiółków.  

Specyficznemu rodzajowi przekształcenia uległy źródła traktowane jako miejsca kultu. Nie-

rzadko przy źródle powstały kaplice lub ołtarze, stawiano także krzyże oraz figury świętych. 

Źródła bardzo często wykorzystywane są do zasilania stawów hodowlanych. Dotyczy to 

w szczególności stawów pstrągowych, gdyż wody źródlane charakteryzują się w większości przypad-

ków dobrymi parametrami jakościowymi. Ponadto, latem charakteryzuje je niska temperatura, co uła-

twia rozpuszczanie tlenu, którego wysokie stężenie (7-8 mg/dm
3
) jest niezbędne dla zapewnienia op-

tymalnych warunków hodowli pstrąga. 

Antropogeniczne zmiany wypływów wód podziemnych mogą być również spowodowane me-

lioracjami odwadniającymi. Dotyczy to w szczególności młak, w obrębie których rozbudowano sieć 

otwartych rowów odbierających wodę. W następstwie tego rodzaju drenażu, naturalny odpływ wody 

z młaki do cieku może całkowicie zaniknąć, a całość wody będzie kierowana do studni chłonnych lub 

kanałów. 

Bezpośrednia degradacja źródeł związana jest również z pracami ziemno-niwelacyjnymi. Za-

krojona, w ostatnich latach, na szeroką skalę urbanizacja obszarów podmiejskich, polegająca na bu-

dowie osiedli mieszkaniowych, dróg, autostrad, prowadzi do osuszenia (zdrenowania) lub zasypania 

wielu niewielkich wypływów wód podziemnych.  

Coraz częściej w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczęto dostrzegać, że źródła nie są jedynie na-

turalnym wypływem wody zaopatrującym człowieka. Okazało się, że nie tylko wydajność stanowi o 

ich wartości. Wraz z rosnącą świadomością społeczeństwa i wrażliwością na otaczającą nas przyrodę 

zauważono również jak istotną ostoją bioróżnorodności są źródliska. Występują w nich często ciekawe 

i rzadkie w innych biotopach gatunki zwierząt, np. zwierzęta wód podziemnych lub wyspecjalizowane 

gatunki zimnowodne. Są doskonałymi siedliskami dla gatunków borealnych oraz reliktów glacjalnych. 

Źródła umożliwiają powstanie specyficznych ekosystemów takich jak torfowiska źródliskowe czy 

płaty rzadkich mchów i wątrobowców występujące w bezpośrednim sąsiedztwie wypływu wody. 

Oprócz tego źródliska są ważnymi terenami wodochronnymi, rezerwuarami czystej wody, dają począ-

tek rzekom i jeziorom, często są ważnymi punktami kulturowymi i historycznymi, związanymi z wie-

loma legendami. Niezmiernie ważne są działania na rzecz edukacji ekologicznej całego społeczeń-

stwa, co zapewnia tym ekosystemom na szczeblu lokalnym stałą opiekę i istnienie w niezmienionej 

postaci. 

Do roku 1997 w Karpatach ochroną objęte było tylko jedno źródło z wodą mineralną, słynna 

„Bełkotka” w Iwoniczu Zdroju oraz nieliczne strefy źródłowe potoków lub wodospady. Większość 

źródeł objętych ochroną znajduje się na obszarze subregionu popradzkiego. Karpackie źródła, 
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o szczególnych walorach krajoznawczo-dydaktycznych, zostały objęte prawną ochroną jako pomniki 

przyrody nieożywionej i są prawnie chronione. 

5. MONITORING WÓD PODZIEMNYCH NA PODKARPACIU W RAMACH  

PROGRAMU PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA  

Monitoring jakości wód podziemnych to system oceny stanu i oceny zmian stanu chemicznego 

wód podziemnych polegający na prowadzeniu powtarzalnych pomiarów i badań w wybranych, repre-

zentatywnych punktach pomiarowych, a także interpretacji wyników tych badań w aspekcie ochrony 

środowiska wodnego. 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym 

wód podziemnych, śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń w skali kraju, na potrzeby zarzą-

dzania zasobami wód podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych.  

Monitoring wód podziemnych jest w Polsce prowadzony w ramach Państwowego monitoringu 

środowiska w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. 

 Przedmiotem monitoringu krajowego jest 172 jednolite części wód podziemnych ze szczegól-

nym uwzględnieniem obszarów narażonych na zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego, znajdują-

cych się na terenie niektórych jednolitych części wód podziemnych. Wyniki badań i ocen wykonywa-

nych w ramach monitoringu jakości wód podziemnych służą do optymalizacji działań związanych 

z ochroną i gospodarowaniem zasobami wód podziemnych, mających na celu utrzymanie lub osią-

gnięcie dobrego stanu wód podziemnych; są także wykorzystywane na potrzeby wypełniania obo-

wiązków sprawozdawczych wobec Komisji Europejskiej. 

System obserwacji monitoringu wód podziemnych obejmuje zwykłe wody podziemne o minera-

lizacji poniżej 1 000mg/dm
3
 Badania monitoringowe prowadzone są w sieci pomiarowej liczą-

cej około 1180 punktów spełniających kryteria zgodne z wymaganiami Ramowej Dyrektywy 

Wodnej. 
Monitoring jakości wód podziemnych w sieci krajowej prowadzony jest przez Państwowy In-

stytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Śro-

dowiska.  

Ocena stanu jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) opiera się na wykonaniu szeregu te-

stów klasyfikacyjnych ukierunkowanych na potrzeby różnych odbiorców wód podziemnych tzw. re-

ceptorów (ekosystemy lądowe zależne od wód podziemnych, wody powierzchniowe, wody przezna-

czone do spożycia). Końcowa ocena stanu JCWPd jest rezultatem agregacji wyników wszystkich te-

stów klasyfikacyjnych. Warunkiem koniecznym do stwierdzenia dobrego stanu w badanej JCWPd jest 

brak stwierdzenia słabej oceny stanu we wszystkich testach klasyfikacyjnych. 

 Badania stanu chemicznego oraz ilościowego jednolitych części wód podziemnych w dorze-

czach w podziale na 161 i 172 JCWPd, realizowane w ramach „Monitoringu stanu chemicznego oraz 

oceny stanu jednolitych części wód podziemnych w dorzeczach w latach 2012–2014”, w 2012 roku 

obejmowały z terenu województwa podkarpackiego 40 przekrojów pomiarowo-kontrolnych wód 

podziemnych, w tym 9 źródeł, których lokalizację przedstawiono na rys. 5.1. 

Wykonane w 2012 r. pomiary i analizy wykazały dobry stan chemiczny wody ze źródeł we 

wszystkich punktach pomiarowych (tab. 5.1.). 

Podstawę oceny stanu chemicznego wód podziemnych stanowiło rozporządzenie w sprawie 

kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych (2008), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

klasa I - wody bardzo dobrej jakości; klasa II - wody dobrej jakości; klasa III - wody zadowalającej 

jakości; klasa IV - wody niezadowalającej jakości; klasa V - wody złaj jakości; oraz dwa stany che-

miczne wód: stan dobry (klasy I, II, III), stan słaby (klasy IV i V). 
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Rys. 5.1. Lokalizacja punktów badawczych i ocena stanu chemicznego monitoringu wód ze źródeł w województwie podkarpackim 

[34] 

Tab. 5.1. Punktu pomiarowe monitoringu diagnostycznego stanu chemicznego wód ze źródeł zlokalizowanych na terenie wojewódz-

twa podkarpackiego oraz klasyfikacja wód w 2012 r. [34] 

Numer punktu 

w sieci krajowej 

 

Powiat 

 

Gmina 

 

Miejscowość 

 

JCWPd 

 

Wskaźniki w 

III klasie 

 

Klasa jakości 

w punkcie 

1234 strzyżowski Frysztak Widacz 157 Ca, HCO3 III 

2012 jasielski Nowy Żmigród Kąty 157 temp., HCO3 III 

151 leski Baligród Bystre 158 - II 

393 sanocki Sanok (gm. miejska) Sanok 158 - II 

396 sanocki Komańcza Radoszyce 158 - II 

1028 leski Lesko Bezmiechowa 

Górna 

158 - II 

150 leski Solina Solina 159 temp., Ca III 

398 leski Cisna Wetlina 160 - II 

399 bieszczadzki Lutowiska Dwerniczek 160 - I 
JCWPd - jednolita część wody podziemnej definiowana jako „(...) określona objętość wód podziemnych występująca w obrębie warstwy wodonośnej lub zespołu 

warstw wodonośnych”. 
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6.  KARPACKIE ŹRÓDŁA WÓD MINERALNYCH 

Na terenie Karpat występują liczne źródła, które odprowadzają wody słodkie, akratopegi (wody 

o nieznacznie podwyższonej zawartości związków mineralnych) i wody mineralne. Częste są wody, 

które mają cechy wód specyficznych. Zostały wydzielone 3 strefy hydrochemiczne występowania wód 

mineralnych Karpat: centralna, przejściowa i zewnętrzna. W regionalizacji wód mineralnych w pro-

wincji karpackiej (D) wyróżniono region zewnętrznokarpacki z subregionem poprackim, rejon iwo-

nicki, rejon bieszczadzki oraz region wewnętrznokarpacki z subregionem pienińskim, podhalańskim 

i tatrzańskim. 

 
Regionalizacja (wg Paczyńskiego & Płochniewskiego, 1996): a – prowincje, b – regiony, c – rejony. B.I – prowincja platformy paleozoicznej, 

region niecki brzeżnej; D.I. – prowincja karpacka, region zewnętrznokarpacki i zapadliska przedkarpackiego – subregion wschodni; D.II.a - 

prowincja karpacka, region zewnętrznokarpacki, rejon iwonicki; D.II.b. – prowincja karpacka, region zewnętrznokarpacki, rejon bieszczadzki. 

Rys. 6.1. Występowanie wód mineralnych i leczniczych na obszarze województwa podkarpackiego (Chowaniec, 2004) 

[35] 

6.1.  Szczawy i wody kwasowęglowe 

 Wody te występują w Karpatach Polskich wyłącznie na obszarze jednostki magurskiej i śląskiej 

w subregionie popradzkim, rejonie iwonickim i bieszczadzkim. Udostępniają je liczne źródła i odwier-

ty. Tego typu wody znajdują się w Polsce jeszcze w Sudetach. W trakcie prac terenowych w latach 

2002-2005 zinwentaryzowano 68 źródeł i 134 odwierty ze szczawami i wodami kwasowęglowymi. 

W czasie badań na terenie Krynicy i Tylicza odnotowano zanik wielu źródeł, co prawdopodobnie jest 

związane z powodziami, które nawiedziły ten teren w latach 2002-2004, lub prowadzoną w ostatnich 

latach zbyt intensywną i rabunkową eksploatacją wód. Najładniejsze źródła wód typu szczaw związa-

ne są z jednostką magurską zewnętrznych Karpat fliszowych i występują w dolinie Popradu oraz 
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w dolinach jego prawobrzeżnych dopływów, na odcinku od Piwnicznej po Tylicz. Jest to tzw. Po-

pradzkie Zagłębie Balneologiczne - największe, naturalne bogactwo Ziemi Sądeckiej. Znajduje się tu 

najwięcej źródeł i ujęć szczaw, które wykorzystywane są do celów balneologicznych w licznych 

uzdrowiskach (np.: Krynica, Muszyna, Żegiestów). Część z nich jest butelkowana w kilkunastu roz-

lewniach (np. w: Krynicy, Tyliczu, Powroźniku, Muszynie, Leluchowie, Zubrzyku i Piwniczej). 

6.2. Źródła siarczkowe 

Źródła tego typu są licznie reprezentowane na obszarze niemalże wszystkich jednostek tekto-

nicznych polskich Karpat. O ich obecności świadczy charakterystyczny zapach siarkowodoru i osad, 

który powstaje na dnie niszy źródliskowej i wzdłuż drogi odpływu wody. Osady te tworzą kolonie 

bakterii siarkowych, występujące w postaci frędzli, nitek, pajęczynowatych sieci, osadu, darni lub 

naskorupień w kolorze białym, różowym, fioletowym lub purpurowym.  

Białe kolonie tworzą nitkowate bakterie Beggiatoa i Thiothrix - występują one we wszystkich 

źródłach siarczkowych Karpat. Barwę fioletową reprezentuje Thiocapsa roseopersicina, występująca 

w postaci misternej powłoki na dnie i ścianach niszy. Barwę różową i purpurową nadaje osadom 

obecność bakterii rodzaju Chromatium. Osady źródeł wód siarczkowych tworzą się na drodze che-

micznej i biogenicznej. W pierwszym przypadku ma miejsce wytrącanie się siarki i gipsu, w drugim - 

jest to rezultat metabolizmu zróżnicowanej grupy bakterii siarkowych, które czerpią energię życiową 

z utleniania siarkowodoru i jego związków do siarki akumulowanej wewnątrz i na zewnątrz komórek. 

7. ŹRÓDŁA W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM 

Informacje przedstawione w tym rozdziale pochodzą z ankietyzacji organów administracji pu-

blicznej przeprowadzonej przez WIOŚ w Rzeszowie w 2015 roku. Otrzymano informacje o występo-

waniu źródeł z 17 urzędów gmin, 5 urzędów miast i gmin, 5 starostw i 6 miast. 74 urzędy nie udzieliły 

odpowiedzi, a pozostałe 83 odpowiedziały negatywnie, uzasadniając zwykle brakiem wiedzy w tym 

zakresie. 

Informacje o źródłach w województwie uzupełniają dane pozyskane z Wojewódzkiego Archi-

wum Geologicznego w Rzeszowie. W opracowaniu wykorzystane zostały również dostępne publika-

cje naukowe odnoszące się do źródeł Podkarpacia. 

7.1. Źródła wody mineralnej 

Według definicji stosowanej w hydrogeologii wody mineralne to wody o mineralizacji ogólnej, 

która wynosi co najmniej 1 g/dm
3
. Woda słodka (niskozmineralizowana) to woda o niewysokiej mine-

ralizacji umożliwiającej użytkowanie wody do celów pitnych. Solanka to woda podziemna o minera-

lizacji ogólnej wynoszącej co najmniej 35 g/dm
3
. 

Według definicji, uwzględniającej jedynie kryterium mineralizacji, solankami są także wysoko-

zmineralizowane wody lecznicze. Jednak z uwagi na sposób ich wykorzystania - przede wszystkim 

w balneoterapii - zalicza się je do grupy wód leczniczych.  

Zgodnie z ustawą prawo geologiczne i górnicze wodami leczniczymi określa się wody pod-

ziemne nie zanieczyszczone pod względem chemicznym i mikrobiologicznym, odznaczające się natu-

ralną zmiennością cech fizycznych i chemicznych o zawartości rozpuszczonych składników mineral-

nych stałych nie mniej niż 1000 mg/dm
3
 lub jednego z wymienionych poniżej składników: jonu żela-

zawego - nie mniej niż 10 mg/dm
3
, jonu fluorkowego - nie mniej niż 2 mg/dm

3
, jonu jodkowego - nie 

mniej niż 1 mg/dm
3
, siarki dwuwartościowej - nie mniej niż 1 mg/dm

3
, kwasu metakrzemowego - nie 

mniej niż 70 mg/dm
3
, radonu - nie mniej niż 74 Bq/dm

3
 i dwutlenku węgla niezwiązanego - nie mniej 

niż 250 mg/dm
3
. 

Złoża wód leczniczych na terenie województwa podkarpackiego występują w miejscowościach: 

Horyniec Zdrój, Iwonicz Zdrój, Latoszyn, Lubatówka, Polańczyk i Rymanów Zdrój. 

Województwo podkarpackie jest zasobne w źródła wód mineralnych. Występują one w wielu 

miejscowościach Pogórza i na terenach górskich Karpat oraz na pograniczu Roztocza. Działające 

uzdrowiska dysponują następującymi rodzajami wód mineralnych: 

1) Rymanów Zdrój, Iwonicz Zdrój: wody mineralne chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, 

bromkowe, jodkowe, żelaziste, borowe, fluorkowe; 

2) Polańczyk: wody mineralne wodorowęglanowo-sodowe, borowe, jodkowe; 
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3) Horyniec Zdrój: wody mineralne siarczkowo-siarkowodorowe oraz zasoby borowiny typu 

niskiego. 

Ponadto w województwie stwierdzono występowanie wód mineralnych w osadach fliszu kar-

packiego oraz w mniejszym zakresie w zapadlisku przedkarpackim. Udokumentowane źródła wód 

mineralnych występują między innymi w miejscowościach: Klimkówka, Lubatówka, Rudawka Ry-

manowska, Folusz, Brzozów, Humniska, Krościenko, Komańcza, Baligród, Rabe, Hyżne, Nieborów, 

Latoszyn k/Dębicy. 

Tab. 7.1. Wykaz solanek, wód leczniczych w układzie regionalnym na terenie województwa podkarpackiego (stan: 31.12.2012 r.) 

[2] 

 

Lp. 

Nazwa złoża lub 

odwiertu w obrębie 

złoża nieudostępnio-

nego 

 

Typ 

wody 

Zasoby geologiczne 

bilansowe 

 

Pobór 

(m
3
/rok) 

 

Powiat 

Dyspozycyjne 

(m
3
/h) 

Eksploatacyjne 

(m
3
/h) 

PROWINCJA D-KARPACKA, REGION I - ZAPADLISKA PRZEDKARPACKIEGO 

1 Horyniec
*
 LS 4 4 80,00 12,00 14017,00 lubaczowski 

2 Latoszyn LZ - 1,30 Nie eksploat. dębicki 

3 Nieborów LZ - 10,50 Nie eksploat. rzeszowski 

4 Rzeszów S-1, S-2 LZ - 1,20 b.d. m. Rzeszów 

PROWINCJA D - KARPACKA , REGION II - ZEWNĄTRZKARPACKI 

5 Czarna Góra LZ - 0,12 Nie eksploat. bieszczadzki 

6 Iwonicz
* 

LZ  , LS ., - 41,09 14 782,00 krośnieński 

7 Lesko LS - 0,29 Nie eksploat. leski 

8 Polańczyk
* 

LZ - 0,75 171,10 leski 

9 Rabe  LZ - 14,80 Nie eksploat. leski 

10 Rymanów
* 

LZ - 19,60 9 982,00 krośnieński 
LZ – wody lecznicze zmineralizowane (min.>1g/dm3 ) 

LS -  wody lecznicze słabo zmineralizowane ( min<1g/dm3 ) 

*-  złoża objęte koncesją na eksploatację 

b.d. – brak danych 

7.1.1. Wody mineralne uzdrowiska Rymanów Zdrój 

Rymanów Zdrój jest uzdrowiskiem położonym 

na terenie Beskidu Środkowego w dolinie rzeki Tabor. 

Obszar występowania wód mineralnych, na których 

bazuje uzdrowisko, geologicznie stanowi antyklinę 

Iwonicza Zdroju, jedną z ważniejszych struktur tzw. 

synklinorium karpackiego, znajdującego się w obrębie 

jednostki śląskiej. Antyklinę iwonicką, która morfolo-

gicznie jest pasmem górskim, budują utwory fliszowe 

paleogenu i kredy górnej. 

Początki uzdrowiska sięgają końca XIX w. 

W 1873 r. ówczesny właściciel Rymanowa hr. Stani-

sław Potocki odkrył źródła mineralne w korycie poto-

ku Tabor we wsi Posada Górna. Istniejące wówczas 12 

źródeł rozdzielono na 3 zdroje, które nazwano: Tytus, 

Klaudia i Celestyna. Podział ten zachował się do dziś. 

Źródła te eksploatują wodę z poziomu II piasków Ry-

manów Zdrój. Wody ujmowane są na samowypływach 

(RZ-2, RZ-5, RZ-6) i za pomocą pompy wgłębnej (RZ-

4). Zakład Produkcji Wód Mineralnych w Desznie, 

produkuje wodę butelkowaną „Celestynka” wykorzy-

stując wodę z ujęcia Hubin i RZ-6. 

W rejonie Rymanowa Zdroju występują wody 

nisko-, średnio- i wysokozmineralizowane, które udo-

stępniono zarówno w ich naturalnych wypływach jak 

i za pomocą odwiertów. Wody słabo- i średnio zmine-

ralizowane są typu wodorowęglanowo-wapniowego 

i wodorowęglanowo-wapniowo-magnezowego, nato-

miast wody wysoko zmineralizowane typu wodorowę-

 
Rys. 7.1.1.1. Źródło Krokusowe [6] 

 

Rys.7.1.1.2. Zdrój czerpalny „Staś”- źródło żelaziste [6] 
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glanowo-chlorkowo-sodowego i chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowego. Są to wody kwasowęglo-

we i szczawy zawierające takie składniki swoiste, jak jod, brom, fluor i kwas metaborowy.  

Uzdrowisko prowadzi badania stanu fizykochemicznego wszystkich eksploatowanych ujęć. 

Skład chemiczny pozwala ocenić aktualny stan jakości wód, a powtarzalność analiz umożliwia obser-

wację zmienności w czasie. Wyliczone na podstawie analiz chemicznych wzajemne proporcje między 

jonami są odzwierciedleniem procesów kształtujących chemizm wód i reakcji zachodzących na drodze 

przepływu.  

Tab. 7.1.1.1. Charakterystyka eksploatowanych ujęć wód mineralnych Rymanowa Zdroju [5] 

Nazwa ujęcia 

oraz głęb. [m] 

Poziom Typ wody Mineraliz. 

[mg/dm
3
] 

CO2 

[mg/dm
3
] 

Przeznaczenie 

Żelaziste II poziom ciężkowicki 0,02% HCO3-Ca 209,0 0 kuracja pitna 

Hubin warstwy krośnieńskie 0,05% HCO3-Ca-Mg 469,0 0 produkcja wody 

Celestynka 

RZ-6 

(250) 

 

I p. ciężkowicki, 

0,35 Cl-HCO3-Na 

J. HBO2 

kwasowęglowa 

 

3543,00 

 

250 

produkcja wody 

Celestynka 

 

Ignacy 

 

II p. ciężkowicki 

0,41 Cl-HCO3-Na 

HBO2 

kwasowęglowa 

 

4105,00 

 

650,0 

 

kuracja pitna 

RZ-5 

562 

 

III p. ciężkowicki 

0,62 HCO3-Cl-Na 

Br, J, HBO2 

kwasowęglowa 

 

6243,00 

 

644,0 

kuracja pitna 

kąpiele mineralne 

RZ-4 

400 

I – II poziom 

ciężkowicki 

0,64% Cl-HCO3 –Na 

Br, J, HBO2 

6447 180 kuracja pitna 

Basenowe II p. ciężkowicki 0,72% Cl-HCO3 -Na 7234 990 kuracja pitna, 

kąpiele mineralne 

Tytus II p. ciężkowicki 0,80 % Cl-HCO3 -Na 7934 1201 kuracja pitna, 

kąpiele mineralne 

RZ-2 

600 

III i IV p. ciężkowicki 0,81% Cl-HCO3 -Na 8095 120 kuracja pitna, 

kąpiele mineralne 

Klaudia II p. ciężkowicki 0,81% Cl-HCO3 –Na 

J, HBO2 szczawa 

8123 1332 kuracja pitna, 

kąpiele mineralne 

Celestynka II p. ciężkowicki 0,82% Cl-HCO3 -Na 8247 1332 kuracja pitna, 

kąpiele mineralne 

 

  

Rys. 7.1.1.3. Źródło Jan i Marysieńka [6] Rys. 7.1.1.4. Źródło Naftusia [6] 
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Rys.7.1.1.5. Zdrój czerpalny „Danuta” [6] 

W uzdrowisku Rymanów Zdrój leczy się choroby układu oddechowego, choroby układu krą-

żenia, schorzenia narządu ruchu oraz schorzenia układu moczowego. Wykonuje się szereg zabiegów. 

Stosowane są m.in. kąpiele mineralne i kwasowęglowe, zawijanie borowinowe, inhalacje oraz różne 

formy hydro- i fizykoterapii. 

W Parku Zdrojowym Rymanowa Zdroju powstała niewielka tężnia solankowa. W rymanow-

skiej tężni do inhalowania wykorzystywana jest woda ze źródła „Tytus”. Planowana jest budowa dru-

giej tężni ze źródła na Krokusowej Polanie w Wołtuszowej. 

7.1.2.   Wody mineralne uzdrowiska Iwonicz Zdrój 

W historii polskiego lecznictwa uzdrowiskowego Iwonicz zajmuje jedno z czołowych miejsc. 

Najwcześniejsza wzmianka kronikarska o Iwoniczu pochodzi z 1427 r., a informacje o leczniczych 

właściwościach wód iwonickich z 1578 r. W tym roku nadworny lekarz króla Stefana Batorego Woj-

ciech Oczko, autor pierwszego w Polsce dzieła lekarskiego w języku polskim pt. "Cieplice" opisał 

wody iwonickie.  

Wody mineralne Iwonicza Zdroju związane są z II i III poziomem piaskowców ciężkowickich 

jednostki śląskiej. Są to wody kwasowęglowe typu chlorkowo-wodorowęglanowo-sodowe, zawierają-

ce między innymi takie składniki swoiste jak jodki i bromki. 

Wody mineralne stanowiące podstawę założenia i rozwoju uzdrowiska Iwonicz Zdrój są jedny-

mi z najdawniej poznanych wód leczniczych w Polsce.  

Tab. 7.1.2.1. Charakterystyka eksploatowanych ujęć wód mineralnych Iwonicza Zdroju [7] 

Nazwa ujęcia, 

głębokość [m] 

Poziom Typ wody Mineralizacja 

[mg/dm
3
] 

CO2 

[mg/dm
3
] 

Przeznaczenie 

Iza 19 

120 

II p. ciężkowicki 0,07% HCO3–Na-Ca 

HBO2 

691,2 40 kuracja pitna 

Iwonicz II 

394,8 

II i III p. ciężko-

wicki 

0,56% Cl-HCO3 –Na 

Br, J, HBO2 

kwasowęglowa 

5 566 600 kuracja pitna 

Karol 2 

39,1 

II p.  ciężkowicki 0,15% HCO3 – Cl-Na 

J, HBO2 

1 482,4 80 kuracja pitna 

Elin 7 

230 

II p. ciężkowicki 0,61% Cl-HCO3 – Na 

Br, J, HBO2 

6 059 670 kąpiele mineralne, 

inhalacje, kuracja 

pitna 

Zofia 6 

333 

II p. ciężkowicki 1,2% Cl-HCO3 –Na 

Br, J, HBO2 

11 957 848 kąpiele mineralne, 

kuracja pitna 

Klimkówka 27 

481,6 

III p. ciężkowic-

ki 

1,28% HCO3 – Cl-Na 

Br, J, HBO2 

12 796 850 kuracja pitna 

Lubatówka 14 

820 

II p. ciężkowicki 1,88% Cl-HCO3 – Na 

F, Br, J, HBO2 

termalna 

18 838 195 produkcja soli 

jodobromowej 

Lubatówka 12 

960 

II III p. ciężko-

wicki 

1,95% Cl-HCO3 – Na 

Br, J, HBO2 

19 471 200 produkcja soli 

jodobromowej 
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Obszar występowania wód mineralnych Iwo-

nicza Zdroju został określony jako rejon D.II.a - 

iwonicki (rys. 6.1). Podstawą założenia i rozwoju 

uzdrowiska Iwonicz były naturalne wypływy wód 

z II piaskowca ciężkowickiego źródła „Karola”, 

„Amelii” i „Józefa”. W latach 60-tych XX w. uległy 

demineralizacji, a następnie zanikły, przypuszczal-

nie na skutek eksploatacji wód odwiertami. Spośród 

14 którymi dysponuje Uzdrowiskowy Zakład Górni-

czy w Iwoniczu Zdroju jedynie Iwonicz II, Luba-

tówka 16 i Karol 2 zostały odwiercone specjalnie 

w poszukiwaniu wód leczniczych. Pozostałe to re-

konstrukcje otworów ponaftowych.  

Dzięki walorom klimatycznym Iwonicza-

Zdroju, bogatym w składniki mineralne wodom 

leczniczym w uzdrowisku leczy się choroby ortopedyczno-urazowe, układu nerwowego, reumatolo-

giczne, układu trawienia, górnych dróg oddechowych i osteoporozę. 

7.1.3.   Wody mineralne uzdrowiska Polańczyk 

Polańczyk status uzdrowiska uzyskał w 1999 r., ale ze względu na odkrycie źródeł wód mine-

ralnych w latach 60. XX wieku leczenie uzdrowiskowe rozpoczęto już w 1974 r. Wydobywa się tu 

dwa rodzaje naturalnych wód mineralnych: wodorowęglanowo-sodowe, jodkowe, borowe „Polań-

czanka” oraz chlorkowo-wodorowęglanowe-sodowe, bromkowe, jodkowe, fluorkowe i bromowe „So-

linianka”. Wykorzystywane są do krenoterapii, czyli kuracji pitnej oraz do kąpieli leczniczych. 

W Polańczyku leczy się choroby ortopedyczno-urazowe, choroby górnych dróg oddechowych, 

choroby reumatologiczne, choroby endokrynologiczne, choroby kardiologiczne i nadciśnienie. 

7.1.4.  Wody mineralne uzdrowiska Horyniec Zdrój 

Wody lecznicze Horyńca są ujmowane z poziomu piasków i piaskowców mioceńskich dwoma 

odwiertami: Róża III i Róża IV eksploatowanymi naprzemiennie. Wody lecznicze eksploatowane 

w uzdrowisku Horyniec Zdrój to 0,06–0,08% woda typu wodorowęglanowo-wapniowo-sodowo-

magnezowa, siarkowodorowa oraz wodorowęglanowo-siarczanowo-wapniowo-sodowa, siarkowodo-

rowa. Są to wody swoiste, w których siarkowodór stanowi główny czynnik nadający im leczniczego 

charakteru. Ich zasoby eksploatacyjne określono na 26,4 m
3
/h (2010). W uzdrowisku produkuje się 

również naturalną wodę źródlaną o nazwie handlowej „Hetmańska”. 

Profil leczniczy uzdrowiska to choroby: narządu ruchu, choroby reumatyczne, schorzenia i cho-

roby neurologiczne, choroby skóry. Skuteczność leczenia gwarantuje zastosowanie w leczeniu natu-

ralnych tworzyw leczniczych tj. borowiny i wody siarczkowo-siarkowodorowej. 

7.1.5.   Pozostałe źródła wód leczniczych w województwie  

Latoszyn (gm. Dębica) 

Na terenie Latoszyna zlokalizowane jest złoże wód mineralnych, które zostało zaliczone do wód 

leczniczych. Zniszczenia wojenne spowodowały, że zaniechano działalności uzdrowiskowej, prowa-

dzonej tutaj już od połowy XIX wieku.  

Władze gminy Dębica podejmują działania, aby reaktywować działalność uzdrowiskową. W la-

tach 70. odwiercono 3 otwory badawcze, z których jeden mógłby stanowić źródło zaopatrzenia w wo-

dę leczniczą dla Latoszyna. Jest to 0,25 % woda typu siarczanowo-wapniowego, siarkowodorowa 

ujmowana z mioceńskiej serii piaskowcowo-łupkowej z gipsami warstw Chodynickich wieku torton 

dolny. Zasoby zostały określone w wysokości 1,3 m
3
/h. Wody są udostępnione sześcioma ujęciami 

aktualnie nie eksploatowanymi. 

 

 

 

 
Rys. 7.1.2.1. Pawilony źródła Józef i Nad Źródłami [33] 
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Nieborów (gm. Hyżne) 

W okresie międzywojennym istniało w Nieborowie lokalne uzdrowisko. W lecznictwie wyko-

rzystywano wody siarczkowe, stosowane głównie w schorzeniach reumatycznych i chorobach skóry. 

W Nieborowie znajduje się 5 źródeł, z czego w Nie-

borowie Małym - 2, w Nieborowie Zapadach - 2 

i w Nieborowie Wielkim - 1. Wody te, udostępnione 

ujęciami o głębokości od 1,5-5,2 m są to 0,12-0,32 % 

wody mineralne, siarczkowe (borowe), w których 

składzie przeważają jony: HCO3
-
, Cl

-
, Na

+
, Ca

+
. 

W grudniu 2015 r. w Nieborowie Małym został 

otwarty i przekazany do użytku wyremontowany 

zbiornik wody mineralno-siarczkowej. Źródła z wodą 

siarczkową w Nieborowie Małym są znane już od 

wielu lat. Jednak ostatni raz woda ta była ujmowana 

i wykorzystywana do celów leczniczych jeszcze przed 

II wojną światową. Woda siarczkowa ma bardzo duże 

walory lecznicze. Kąpiele siarczkowe wskazane są dla 

osób z problemami skórnymi a także ze schorzeniami 

układu ruchu różnego pochodzenia, zarówno ortope-

dycznego, neurologicznego, urazowego jak i reumatoidalnego. Woda siarczkowa pomaga również 

w profilaktyce chorób stawów, łagodnych zaburzeniach krążenia i zaburzeniach funkcjonowania ukła-

du nerwowego.  

Czarna (pow. bieszczadzki) 

Na terenie gminy Czarna występują źródła 

wód mineralnych (wody wodorowęglanowo-

wapniowe, sodowe, jodowe i siarczkowe). Wody 

mineralne zostały odkryte przy okazji eksploatacji 

złóż ropy naftowej. Analiza tych wód wykazała dużą 

mineralizacją o charakterze solanki. 

W miejscowości Czarna Góra, na terenie Nad-

leśnictwa Lutowiska, na szlaku turystycznym znajdu-

je się źródło świętego Michała. Zlokalizowane jest 

w pobliżu zlikwidowanego odwiertu ropy Czarna 5, 

dlatego też jest nazywane źródłem nr 5. Badania 

fizykochemiczne wykazały, że jest to woda mineral-

na o charakterze leczniczym. Mineralizacja wody to 

1,47 g/dm
3
, jest to woda wodorowęglanowo-sodowa, zawierająca fluorki (1 mg/dm

3
) oraz siarkowo-

dór (pow. 1 mg/dm
3
). Wskaźnik zmienności jednorocznej źródła to 1,32, a więc jest to źródło stałe.  

Sołonka (gm. Lubenia) 

Źródło słonej wody w Sołonce to pozostałość okresu mioceńskiego, kiedy to tereny Podkarpacia 

pokryte były ciepłym morzem. Wody były eksploatowane w XVI i XVII w., gdy warzono tu sól na 

dużą skale. W tym czasie powstała znajdująca się tu studnia solankowa z 1596 r. Przetrwały też 

w bardzo dobrym stanie urządzenia wydobywcze wraz z walcem wciągającym i licznymi fragmentami 

drewnianej obudowy studni. Można je obejrzeć w Muzeum Regionalnym w Sołonce. Są to jedyne 

tego typu obiekty zachowane na Podkarpaciu. 

W latach 2009-2010 powstała w Sołonce kaskada solna o charakterze zdrojowym, gdyż wystę-

pujący w solankach jod ma właściwości zdrowotne. 

Przeprowadzone badania wody z „Żupy solnej” w Sołonce wykazały, że zawiera ona 

6 790,12 mg/dm
3
 rozpuszczonych soli mineralnych, głównie chlorku sodu oraz 5,6 mg/dm

3
 jodków. 

Według kryteriów balneologicznych i hydrogeologicznych to 0,68 % woda chlorkowo-sodowa, jod-

kowa, bromkowa. Ze względu na znaczną zawartość chlorku sodu i jodków woda ta nie powinna być 

spożywana bez ograniczeń i nie może być uznana za przydatną do picia i zaopatrywania ludności. 

 
Rys. 7.1.5.1. Zbiornik wody mineralno-siarczkowej w Nie-

borowie Małym [22] 

] 

 
Rys. 7.1.5.2. Źródło św. Michała w Czarnej Górze [23] 
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Rys. 7.1.5.3. Kaskada solna w Sołonce [13] Rys. 7.1.5.4. Źródło słonej wody w Sołonce [13] 

Rabe (gm. Czarna) 

W rejonie wsi Rabe na terenie dawnej wsi Huczwice występują unikalne źródła wód mineral-

nych. Do znanych należą dwa zlokalizowane obok rezerwatu „Gołoborze”. Odkryto je w okresie mię-

dzywojennym, a w latach 60. XX w. dokładnie je zbadano i wykonano dwa odwierty: Rabe 1 i Rabe 4. 

Są to wody o charakterze  szczaw wodorowęglanowo-

chlorkowo-sodowych, zawierające niewielkie do-

mieszki arsenu i boru, słabo zmineralizowane. O wy-

jątkowym charakterze tych szczaw stanowi zawartość 

boru i arsenu oraz siarkowodoru, które nadają wodzie 

wyjątkowy smak i zapach. Związane są one z piaskow-

cami warstw lgockich i istebniańskich warstwy tekto-

nicznej - Łuski Bystrego. Dla udostępnienia wód zbu-

dowano tu ujęcie z pompą ręczną i niewielką studzien-

kę. Źródła szczaw, występują także w kilku innych 

miejscach w dolinie potoku Rabskiego i w dolinie po-

toku Jabłonki powyżej wsi Bystre. Szczawy tego rejo-

nu stanowią wraz ze źródłami spotykanymi w Kudowie 

Zdroju, unikat balneologiczny nie tylko w skali krajo-

wej, ale i europejskiej. Wody te mają dużą wartość 

leczniczą. Wskazania lecznicze obejmują choroby układu oddechowego, narządów ruchu, reumatycz-

ne i przemiany materii. 

Lesko 

Tradycje zdrojowe Leska są dosyć odległe, ponieważ już przed I wojną światową istniał tutaj 

punkt zdrojowy, a w latach międzywojennych powstał niewielki zakład przyrodoleczniczy. Do punktu 

zdrojowego doprowadzono wodę z 14 źródeł siarczkowych.  

Dzisiaj pozostałością po dawnych urządzeniach są ocembrowane studnie sześciu źródeł, figurka 

Matki Boskiej z napisem „Uzdrowienie chorych”, pamiątkowy kamień usytuowany po śmierci mar-

szałka Józefa Piłsudskiego i kamienny stolik z szachownicą. 

Brzozów 

W Brzozowie przed wojną istniało uzdrowisko, a o jego powstaniu zdecydował przypadek. 

W trakcie wierceń naftowych, przed I wojną światową z jednego z odwiertów z głębokości 300 m 

nastąpił samowypływ solanki. W okresie międzywojennym odkryciem zainteresowali się lekarze. 

Wyniki badań wody z odwiertu były zadowalające, więc przystąpiono do budowy urządzeń leczni-

czych i infrastruktury uzdrowiskowej. Uzdrowisko Brzozów Zdrój specjalizowało się w leczeniu scho-

rzeń takich jak reumatyzm, krzywica, miażdżyca i niewydolność nerek. W czasie II wojny światowej 

urządzenia zdewastowano, wyposażenie zrabowano. Po wojnie działalności leczniczej nie podjęto, 

mimo że badania wykazały duże zasoby wód mineralnych o cechach leczniczych. Stwierdzono wystę-

powanie wód chlorkowo-sodowych (solanki) z dużą zawartością jodu, bromu oraz żelaza o minerali-

 
Rys. 7.1.5.5. Pompa na odwiercie Rabe 1 [24] 



 17 

zacji do 175 mg/dm
3
. Dziś na terenie dawnego uzdrowiska wytyczono ścieżkę przyrodniczo-

dydaktyczną „Brzozów-Zdrój”. 

Podczas pogłębiania studni w Humniskach zostało odkryte źródło, z którego wydobywana jest 

woda o pH wynoszącym 9,2-9,4. W czerwcu 2013 r. Główny Inspektor Sanitarny uznał wodę z tego 

źródła jako naturalną wodę mineralną o nazwie JAVA. Jest to 0,08 % woda średnio zmineralizowana 

o charakterze wodorowęglanowo-węglanowo-sodowym (HCO3-CO3-Na). Woda zawiera również jod.  

Od 2012 r. jest w sprzedaży jako alkaliczna woda mineralna Java. 

Baligród 

Wody mineralne na terenie gminy Baligród 

zlokalizowane są w Rabem, Bystrem i Łubnem. 

Najbardziej znane to "Anna" i "Ignacy" w pobliżu 

rezerwatu Gołoborze, a także "Danuta" i "Hubert" 

w Bystrem. 

Odwierty są własnością uzdrowiska Ryma-

nów, niektóre z nich zlokalizowane są na terenie 

Lasów Państwowych. Wody mineralne występujące 

w gminie Baligród to głównie szczawy wodorowę-

glanowo-chlorkowo-sodowe ze związkami arsenu. 

Wskazania lecznicze obejmują choroby układu od-

dechowego, narządów ruchu, przemiany materii 

i reumatyczne.  

7.2. Źródła artezyjskie 

Wody artezyjskie to wody podziemne wystę-

pujące pod ciśnieniem hydrostatycznym, zdolne do 

samoczynnego wypływu na powierzchnię ze studni. 

Odpowiednie warunki do wytworzenia ciśnienia 

hydrostatycznego występują najczęściej na obsza-

rach o nieckowatym układzie warstw skalnych. Od 

wód gruntowych odróżnia je istnienie warstwy nie-

przepuszczalnej w stropie. Dzięki tej izolacji są 

mniej zanieczyszczone. Wody artezyjskie najczę-

ściej występują w niecce artezyjskiej w warstwach 

wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi. 

Występowanie wód artezyjskich może być niekiedy 

związane także z uskokami i systemem szczelin skalnych. Odwiert w nadległych warstwach skalnych 

powoduje podniesienie słupa wody ponad powierzchnię ziemi (wypływ na powierzchnię, np. studnia 

artezyjska), natomiast w przypadku naturalnego znalezienia możliwości wypływu powstaje źródło 

artezyjskie. Wody o niższym ciśnieniu hydrostatycznym, w przypadku których słup wody w odwiercie 

nie sięga powierzchni ziemi to wody subartezyjskie. 

Źródło klasztorne 

„Źródło klasztorne” to nazwa źródła artezyjskiego wykorzystywanego jako fontanna na placu 

klasztornym OO Bernardynów w Leżajsku. 

Źródła artezyjskie na terenie miasta Sanoka 

Według danych Urzędu Miasta i Gminy Sanok na terenie miasta zlokalizowane są 3 źródła ar-

tezyjskie: „Olchowianka”, „Źródełko Fryderyka Szopena” oraz „Królewska Studnia”. Są to źródła 

wody prawdopodobnie słabo mineralizowanej. Jedynie woda ze źródła „Królewska Studnia” jest ba-

dana, ponieważ wykorzystywana jest jako woda pitna dla mieszkańców dzielnicy Biała Góra. 

 
Rys. 7.1.5.6. Źródło wody mineralnej w gminie Baligród 

[30] 

  
 

Rys. 7.2.1. „Źródło Klasztorne” w Leżajsku [12] 
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„Źródełko Fryderyka Szopena” znajduje się na tere-

nie parku miejskiego w Sanoku, na zboczu Góry Parkowej. 

Zostało obudowane murem oporowym z piaskowca, na 

którym umieszczono pamiątkową tablicę z 1910 r. Woda 

wypuszczona jest rurą do korytka a jej odpływ znajduje się 

pod alejką parkową. Miejsce gdzie gromadzi się woda 

służy jako poidło dla ptaków i innych zwierząt. 

Źródło „Olchowianka” zlokalizowane jest w dolinie 

potoku Olchowieckiego. Jest obudowane betonową kon-

strukcją i zabezpieczone. Woda ze źródła jest wykorzysty-

wana przez okolicznych mieszkańców.  

Źródła artezyjskie na terenie powiatu strzyżowskiego 

Na podstawie danych Starostwa Powiatu Strzyżow-

skiego na jego terenie znajduje się 10 źródeł artezyjskich, 

których wody wykorzystywane są do zaopatrzenia ludności 

w wodę do picia i na potrzeby gospodarcze. Są to wody ze 

źródeł: w Wiśniowej, Wiśniowej-Pstrągówka, Wiśniowej-

Niewodna oraz Wiśniowej-Różanka, dostarczane miesz-

kańcom przez lokalne spółki wodno-wodociągowe. Woda 

z wielopunktowego źródła Świętego Jana zlokalizowanego 

w Strzyżowie dostarczana jest mieszkańcom Strzyżowa 

przez PGKM Sp. z o. o. w Strzyżowie.  

Źródło „Marusza” w Husowie 

Źródło artezyjskie „Marusza” zlokalizowane jest na 

terenie Pogórza Dynowskiego. Wypływa z podstawy skar-

py. Jest to woda lekko zmineralizowana, wykorzystywana 

była od ok. XVII w. do celów spożywczych oraz leczni-

czych. Po II wojnie światowej woda ze źródła była ujmo-

wana dla Mleczarni w Husowie i Szkoły Podstawowej. Od 

2010 r. woda jest wykorzystywana dla potrzeb sanitarnych 

szkoły, a nadmiar wody ze zbiornika retencyjnego odpro-

wadzany jest rowem odwadniającym do rzeki Husówka. 

7.3.  Cudowne źródełka  

Wyjątkowe znaczenie dla ludności na terenie woje-

wództwa podkarpackiego mają źródła, które od bardzo 

dawna były podstawą zaopatrzenia w wodę. Wielu z nich 

przypisuje się wyjątkową rolę związaną z licznymi łaskami 

i cudami. Ponieważ według przekazów, woda z tych źródeł 

ma lecznicze właściwości w różnych schorzeniach, dlatego 

nazywane są „cudownymi źródełkami”. Wiele z tych źró-

deł ma swoją udokumentowaną ciekawą historię. 

Źródełko w Jodłówce 

Wieści o cudach, które wydarzyły się za sprawą źró-

dła tryskającego u stóp Matki Bożej Pocieszenia w Jo-

dłówce k. Pruchnika od setek lat przyciągają tysiące piel-

grzymów. Zaczęło się od uzdrowienia ukąszonego przez 

żmiję umierającego chłopca, któremu zrozpaczona matka 

obmyła ranę wodą ze źródła. Jak zapisano w kronice para-

fialnej, tylko od 1991 r. nastąpiło tu ok. 200 uzdrowień 

z ciężkich chorób. Są też podziękowania za narodziny dłu-

 

Rys. 7.2.2. Źródło „Królewska Studnia” [12] 

 

Rys. 7.2.3. „Źródełko Fryderyka Szopena” [12] 

 

Rys. 7.2.4. Źródło „Olchowianka”[12] 

 

Rys. 7.3.1. Kaplica, która obudowuje cudowne źródełko 

w Jodłówce [12] 
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go oczekiwanego potomstwa. Jest wielu ludzi, którzy zaświadczają o uzdrowieniu po obmyciu wodą 

zaczerpniętą ze studzienki obok sanktuarium w Jodłówce. 

Źródełko Pustelnia św. Jana z Dukli 

Według przekazów św. Jan z Dukli urodził się w 1414 r. i w młodości prowadził życie pustelni-

cze w okolicznych lasach (m. in. na wzgórzu Zaśpit), Około 1435 r. wstąpił do zakonu franciszkanów, 

a następnie do bernardynów. Zasłynął jako wybitny kaznodzieja we Lwowie, gdzie zmarł w 1484 r. 

W 1773 r. został beatyfikowany, a w 1997 r. został kanonizowany przez Jana Pawła II podczas jego 

wizyty w Krośnie. 

Kaplica św. Jana jest konstrukcją kamienną, w neogotyckim stylu. W ołtarzu głównym św. Jan, 

po bokach rzeźby św. Franciszka i Antoniego. Poniżej kaplicy sztuczna grota, w której bije źródełko. 

Wysoko zmineralizowana woda ma dobry smak i uzdrawiającą moc. Czerpią ją z groty pątnicy. 

  

Rys. 7.3.2. Cudowne źródełko wewnątrz kaplicy w Jo-

dłówce [12] 

Rys. 7.3.3. Cudowne źródełko na puszczy - Pustelnia 

Św. Jana z Dukli na wzgórzu Zaśpit [20] 

Źródełko „Złota studzienka” 

Na terenie gminy Dukla na południe od wsi Cergowa u podnóża Góry Cergowej, w lesie znaj-

duje się tzw. „Złota Studzienka”. Jest to miejsce, gdzie według podania przebywał św. Jan z Dukli. 

Bijące ze skały źródło obudowane jest kamienną cem-

browiną, a nad nią stoi drewniana kapliczka. W tym 

właśnie miejscu - jak głosi miejscowa tradycja - była 

pierwsza pustelnia św. Jana z Dukli. Zamieszkał tu jako 

młodzieniec jeszcze przed ślubami zakonnymi. Według 

legendy, gdy po kilku miesiącach spędzonych w samot-

ności odwiedził dom rodzinny, matka go nie poznała. 

Wkrótce ciekawscy pasterze zaczęli zakłócać spokój 

Pustelnika, co zmusiło go do szukania bardziej odludnej 

pustelni.  

Święty Jan po opuszczeniu Góry Cergowej prze-

niósł się na niezbyt oddalone od tej góry wzgórze Pio-

truś i tu nieco poniżej szczytu założył na krótki okres 

czasu swoją pustelnię, koło źródła, które dziś nosi nazwę 

„Świętej Wody” lub „Świętej Studni”.  

Źródełko „Święta Woda” 

Na zachodnim stoku Góry Piotruś w Beskidzie 

Niskim znajduje się źródło nazywane Święta Woda, 

które tradycja wiąże ze św. Janem z Dukli. Mieszkańcy 

Jaślisk i okolicznych wsi uważają, że to właśnie tu św. 

Jan szukał sobie miejsca na pustelnię. Od lat na potęż-

nym jaworze, wyrastającym niemal nad samym źródłem, 

wisiała niewielka kapliczka nadrzewna. W 2005 r. leśni-

cy wznieśli nad kamienną cembrowiną źródła metalowy 

krzyż i drewnianą kaplicę. 

 
Rys. 7.3.4. Złota studzienka Pustelnia Św. Jana z Dukli 

na Cergowskiej Górze [20] 

 

Rys. 7.3.5. Kapliczka nad źródłem Święta Woda na sto-

ku Góry Piotruś[15] 
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Źródełko w Zwierzyniu 

Cudowne Źródełko w Zwierzyniu znajduje się na 

terenie gminy Olszanica Jest to źródło typu tarasowo-

krawędziowego. Według podań w miejscu, gdzie się 

znajduje źródło miano wznieść cerkiew, jednak kamienie 

na jej budowę znikały w niewyjaśnionych okoliczno-

ściach. Postanowiono więc zbudować studnię. Po jej 

wykopaniu pewna kobieta znalazła w niej krzyż. Na 

pamiątkę tego wydarzenia wioskę nazwano "Zdwiżenie" 

od ukraińskiego "Wozdwyżenie Swiatoho Chrystusa", 

czyli Podwyższenie Krzyża Świętego.  

Wydobyty wtedy krzyż (z wieku XIII) pochodził 

z miasta Limoges z Francji i można go dziś oglądać 

w Muzeum Archidiecezjalnym w Przemyślu. Nad stud-

nią ustawiono drewniany krzyż. Do czasów II wojny 

światowej do źródełka ciągnęły rzesze pątników i piel-

grzymów wierzących, że woda z niego miała właściwo-

ści uzdrawiające m.in. potrafiła cudownie przywracać 

wzrok. Po II wojnie światowej źródełko popadało 

w zapomnienie. Dopiero w latach 90. zostało odnowio-

ne, wybudowano koło niego niewielką grotę z figurą 

Matki Boskiej.  

Źródełko w Kalwarii Pacławskiej 

Kalwaria Pacławska to niewielka wieś położona 

ok. 25 km w kierunku południowo-zachodnim od Prze-

myśla. Znana jest z sanktuarium Męki Pańskiej i Matki 

Bożej Kalwaryjskiej. Zespół zabudowy małomiastecz-

kowej - osada Kalwaria Pacławska powstała w 1668 r. 

równocześnie z zespołem klasztornym oo. franciszka-

nów, na gruntach wsi Pacław. Do rangi miasta podnie-

siona została na początku XVIII w. Położona poza obrę-

bem fortalicji klasztornych stanowiła bazę noclegową 

dla przybywających pątników. Świadczy o tym m.in. jej 

charakterystyczna zabudowa - podcieniowe domy przy-

stosowane do przyjmowania dużej liczby gości. Zacho-

wane do dziś budynki pochodzą w przeważającej części 

z II połowy XIX w. Źródło w Kalwarii Pacławskiej ujęte 

zostało studzienką obudowaną kamieniem, a eksploato-

wane jest za pomocą pompy ręcznej. Studzienka, do 

której prowadzą dwa wejścia, znajduje się w piwnicy 

kapliczki. Woda ze źródła przynosiła ulgę wielu piel-

grzymom, zwłaszcza tym, którzy zmęczeni w drodze do 

sanktuarium zatrzymywali się właśnie w połowie drogi, 

aby zaczerpnąć wody ze źródełka i ugasić pragnienie. 

Źródełko w Borku Starym 

W Borku Starym znajduje się jedno z najstarszych w Polsce sanktuariów Maryjnych wcześniej-

sze niż Jasnogórskie. Tradycja głosi, że przed wizerunkiem Matki Boskiej, przy cudownym źródełku 

modliła się św. Jadwiga, królowa Polski. 

Źródełko w Borku Starym usytuowane jest w niszy na zboczu. Ujęte zostało studzienką, z której 

woda odprowadzana jest poprzez 6 kraników. To tutaj rozpoczął się kult Matki Bożej; najstarsze do-

kumenty wspominają 1336 r. Do tego cudownego źródełka przychodzili ludzie; tu się modlili, stąd 

zabierali wodę, którą z wiarą pili bądź nią się obmywali, tu przy studzience budowali drewniane 

 

Rys. 7.3.6. Cudowne źródełko w Zwierzyniu[16] 

 

  

Rys.7.3.7. Kapliczka z cudowną wodą ze źródełka 

w Kalwarii Pacławskiej [17] 

 

Rys. 7.3.8. Cudowne źródełko w Kalwarii Pacław-

skiej [17] 
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otwarte kapliczki i w nich wieszali obrazy Matki Bożej. Pod koniec XIX w. obok źródełka wybudo-

wano kamienną grotę z figurą Matki Bożej z Lourdes; sto lat później przebudowano tę grotę. 

O wdzięczności za doznane łaski świadczą także wiszące przy grocie wota. 

  

Rys. 7.3.9 . Grota przy źródełku w Borku Starym [18] Rys. 7.3.10. Cudowne źródełko w Borku Starym [18] 

Źródełko w Przylasku 

Źródło w przylasku położone jest w lesie, 

ok. 500 m od drogi Tyczyn-Hermanowa, ujęte jest stud-

nią z kamienną obudową i pompą ręczną usytuowaną 

w drewnianej kaplicy. Najstarsze wzmianki o źródle 

w Przylasku występują w dokumentach lokacyjnych 

klasztorów w Borku Starym i Rzeszowie. Źródełko zwa-

ne jest Studzionką (Studzienką). Kapliczkę postawioną 

nad źródełkiem miano wystawić w podzięce za uratowa-

nie życia ludziom podczas tatarskich najazdów. Tu także 

jeden z gospodarzy miał znaleźć zagubione w lesie bydło. 

To pięknie położone w lesie miejsce jest od wieków ce-

lem odwiedzin osób wierzących w łaski rozdawane przez 

Matkę Boską Studziańską poprzez czerpaną ze źródełka 

wodę. Pierwsza kapliczka z obrazem dziękczynienia za-

noszonego Matce Bożej została wybudowana ok. 1860 r. 

Źródło "Studzianka" jest także celem licznych podróży 

mieszkańców Rzeszowa i okolic, którzy chętnie napełnia-

ją pojemniki źródlaną wodą.  

Źródełko w Nowinach Horynieckich 

Kaplica w Nowinach Horynieckich położona jest 

w śródleśnej dolinie. Jest to znane miejsce kultu religij-

nego, które powstało w miejscu objawienia Matki Bo-

skiej trójce pastuszków 12 czerwca 1636 r. Obecna 

drewniana kapliczka, wielokrotnie odnawiana, pochodzi 

z XIX w., a w 2002 r. została rozbudowana. W środku 

kaplicy bije cudowne źródło, a wodzie przypisuje się 

działanie uzdrawiające, zwłaszcza w chorobach oczu.  

Źródełko w Rabe k/ Baligrodu 

Na terenie nieistniejącej wsi Rabe k/Baligrodu, 

w lesie w miejscu zwanym Synarewa (Synarewo) stoi 

samotna kapliczka. Bezpośrednio spod kapliczki wypły-

wa źródełko uchodzące za cudowne, pomocne zwłaszcza 

przy leczeniu chorób oczu. Jak głosi jedna z legend, ka-

pliczkę wybudowano w tym miejscu na pamiątkę ukaza-

nia się Matki Boskiej jednemu z mieszkańców Rabego - 

 

Rys. 7.3.11. Kaplica z cudownym źródełkiem w Przy-

lasku [21] 

 

Rys. 7.3.12. Kaplica z cudownym źródełkiem w Nowi-

nach Horynieckich [19] 

 

Rys. 7.3.13. Źródełko w Nowinach Horynieckich we-

wnątrz kaplicy [19] 
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Feciowi Dziule. Pełny jej tekst można znaleźć w książce 

Andrzeja Potockiego "Księga legend i opowieści bieszczadz-

kich", pt. Kapliczka objawienia. Inna opowiada o pastuchu 

z Huczwic Mikołaju Syczu, który uleczony został ze ślepoty 

dzięki przemywaniu oczu w wodzie ze źródła. 

Wyjaśnienia wymaga również nazwa Synarewa. Otóż 

stanowi ona zbitek słowny od lokalnej nazwy miejsca, 

w którym ją niegdyś zbudowano. Zbocze góry należało do 

Żyda o nazwisku Rew. Gdy przed śmiercią podzielił on ten 

obszar wśród swych bliskich, jedną część otrzymał jego syn. 

Nikt nie pamiętał jak miał na imię, więc mówiono na to zbo-

cze, że należy do "syna Rewa", co z czasem przylgnęło do 

tego miejsca jako nazwa własna i tak już zostało. Kapliczka 

była remontowana. Nadleśnictwo Baligród wykonało prace 

polegające na odmalowaniu dachu i poprawieniu kopuły. 

Wykonano również podejście - schodki prowadzące do zaw-

sze otwartej kapliczki. Wewnątrz można znaleźć zeszyty 

w których wierni wpisują swoje prośby i podziękowania dla 

Matki Boskiej.  

Źródełko w Radoszycach 

Miejsce lokalizacji źródełka znajduje się w pobliżu przejścia granicznego Radoszyce-Palota, 

które prowadzi na Słowację. Tuż za Radoszycami, wśród drzew, za potokiem znajduje się murowana 

kapliczka. Ten niewielki obiekt kultu został wzniesiony nieopodal miejsca, gdzie niegdyś zlokalizo-

wana była kapliczka wybudowana w 1878 r. Inicjatorem jej wzniesienia, jak i sponsorem był pro-

boszcz parafii grekokatolickiej w Komańczy. Ówczesny 

proboszcz zdecydował się na ufundowanie kapliczki, 

jako wotum wdzięczności. 

Cudowne źródełko w Rodoszycach, jak każde 

niezwykłe miejsce zostało owiane legendą. Głosi ona, że 

przez parę tygodni, po okolicznych, leśnych terenach 

błądziła chora dziewczyna, znajdująca się na skraju 

wycieńczenia. Gawędziarze twierdzą, że w miejscu, 

gdzie łączą się ze sobą dwa leśne potoki, objawiła się jej 

Matka Boska. W czasie tego cudownego spotkania 

dziewczynka miała zostać uzdrowiona. Miała się ona 

wówczas przemyć wodą z tamtejszego źródełka 

i w pełni odzyskać zdrowie. Od tamtego czasu, źródełko 

zaczęto nazwać cudownym, co utrwaliło się i jest tak do 

chwili obecnej. Z biegiem czasu, woda ze źródełka 

uzdrawiała coraz więcej osób, które tłumnie gromadziły 

się u jej brzegów. Przyczyniło się to nawet do organi-

zowania licznych pielgrzymek do tego miejsca, które 

zaczęło być intensywnie odwiedzane przez wierzących. 

Kult czczenia wody ze źródełka przetrwał aż do 1947 r. 

Wówczas to miejscowa ludność została wysiedlona, co 

było konsekwencją przeprowadzenia Akcji Wisła. Tra-

dycja oddawania czci dla źródełka, powróciły na nowo 

w latach 90. XX w. Do chwili obecnej źródełko jest 

uważane za cudowne. Rokrocznie kapliczka gromadzi 

sporą liczbę wiernych przybywających na odprawiane 

tam nabożeństwo, kiedy to święcona zostaje woda. Święto „Radoszyce Źródełko - Spotkania przy 

granicy” przyciąga również pielgrzymów ze Słowacji. 

 

 
Rys. 7.3.14. Kapliczka Synarewo w Rabe k/ Baligro-

du [25] 

 

Rys. 7.3.15. Cudowne źródełko w Radoszycach [27] 

 

Rys. 7.3.16. Kapliczka w Radoszycach [28] 
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7.4.  Woda ze źródeł  wykorzystywana na potrzeby bytowo - gospodarcze 

Z informacji zawartych w ankietach przesłanych przez organy administracji publicznej woje-

wództwa podkarpackiego do Inspektoratu wynika, że na terenie województwa znajduje się wiele źró-

deł wód, które nie zawsze mają przypisane cudowne właściwości uzdrawiające, czy też głosi o nich 

legenda. Nie są to prawdopodobnie źródła wód mineralnych, ale są to zwykle źródła wód słabozmine-

ralizowanych lub o bliżej nieznanych właściwościach chemicznych, ponieważ nie przekazano żadnych 

informacji o wynikach badań. Wody z tych źródeł wykorzystywane są dla potrzeb mieszkańców oko-

licy, gdzie występują, bezpośrednio lub poprzez wodociągi lokalne, dają początek potokom lub zasila-

ją cieki wodne. Ujęcia wielu z nich zabezpieczone zostały przed zanieczyszczeniem czy dewastacją. 

7.4.1.   Źródła z terenu powiatu lubaczowskiego 

Przekazane do Inspektoratu informacje o 12 źródłach z terenu powiatu lubaczowskiego określa-

ją je jako źródła wód mineralnych. Nie ma badań potwierdzających jak też dokumentacji hydrogeolo-

gicznej. Woda z tych źródeł czerpana jest przez okolicznych mieszkańców dla potrzeb gospodarczych. 

Nie prowadzone są badania sanitarne wykorzystywanej wody. 

  

Rys. 7.4.1.1. Źródło Narol Wieś [12] Rys. 7.4.1.2. Źródło w miejscowości Płazów [12] 

  

Rys. 7.4.1.3. Źródła potoku Różaniec-Kuryje  

w m. Płazów [12] 

Rys. 7.4.1.4. Źródło „Krynica” w m. Podlesie [12] 

7.4.2.   Źródła z terenu powiatu sanockiego 

Na terenie gminy Zagórz, ze stromego zbocza prawego brzegu rzeki Osławy wypływa źródło 

„Promenada”. Woda ze źródła ujęta została w krąg betonowy, odpływ wody rurami PCV przechodzi 

pod dnem rzeki Osławy, a następnie ujęta ona została na lewym brzegu. Wypływ wody odbywa się 

rurą ocynkowaną, nad wypływającą wodą znajduje się zadaszenie w postaci wiaty drewnianej. Woda 

jest objęta badaniami i wykorzystywana do celów spożywczych przez okolicznych mieszkańców. 

Z terenu powiatu sanockiego przesłano ponadto informacje o 17 źródłach wód, których ujęcia 

zostały zabezpieczone przeważnie obudową z kręgów betonowych. Wody ze źródeł wykorzystywane 

są dla potrzeb wodociągów lokalnych. Nie są prowadzone badania sanitarne ujmowanych wód, brak 

dokumentacji hydrologicznej. 
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Rys.7.4.2.1. Źródło „Promenada” w Zagórzu [12] 

7.4.3.   Źródła z terenu powiatu stalowowolskiego 

Na terenie gminy Zaklików w miejscowości Zdziechowice Pierwsze w pobliżu rzeki Karasiówki 

zlokalizowane są 3 źródła. Woda z tych źródeł wypływa z górotworu, korzystają z niej okoliczni 

mieszkańcy. 

Woda ze źródeł nie była badana, brak również dokumentacji hydrogeologicznej. Dwa ze źródeł 

położone są na terenach prywatnych. 

  

Rys. 7.4.3.1. Źródło w m. Zdziechowice Pierwsze [12] Rys. 7.4.3.2. Źródło wypływające z górotworu  

w m. Zdziechowice Pierwsze [12] 

7.4.4. Źródło w powiecie niżańskim 

W miejscowości Glinianka na terenie Nadleśnictwa Rudnik w gminie Ulanów zlokalizowane 

jest źródło wody o nazwie „Rozdół”. Brak wyników 

badań wody ze źródła jak i dokumentacji hydrogeolo-

gicznej. Źródło jest częściowo obudowane drewnem. 

Nie przekazano informacji o sposobie wykorzystania 

wody ze źródła. 

7.4.5.   Źródła w powiecie jarosławskim 

Na terenie gminy Pruchnik w powiecie jaro-

sławskim zlokalizowane są dwa źródła wody: w miej-

scowości Hawłowice oraz Kramarzówka. Woda ze 

źródeł nie jest wykorzystywana, nie była również pod-

dawana badaniom chemicznym. 

Gmina nie dysponuje dokumentacją hydrolo-

giczną źródeł. Źródło w Hawłowicach znajduje się na 

terenie prywatnym, natomiast w Kramarzówce na terenie należącym do gminy Pruchnik. 

 

Rys. 7.4.4.1 Źródło „Rozdół” w m. Glinianka [12] 
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Rys. 7.4.5.1. Źródło w Hawłowicach [12] Rys. 7.4.5.2. Źródło w Kramarzówce [12] 

WNIOSKI 

1. Przekazane do Inspektoratu informacje o źródłach w większości przypadków dotyczą wód          

niskozmineralizowanych, wykorzystywanych głównie do celów gospodarczych. 

2.  Jak wynika z przeprowadzonej przez WIOŚ ankietyzacji stan wiedzy na temat składu chemicz-

nego wód źródlanych jest niski, a zwykle tego typu badania nie są prowadzone. Szczególnie 

niebezpieczne jest to, że nie prowadzone są badania wód źródlanych ujmowanych dla celów 

użytkowych. 

3. W przesłanych do WIOŚ informacjach brak zwykle danych specjalistycznych dotyczących typu 

źródła, wielkości wypływu wody, hydrogeologii. 

4. Brak jest rozwiniętej sieci monitoringu długookresowego źródeł w województwie. Badaniami 

monitoringowymi objęto jedynie 9 źródeł. 

5. Monitoring źródeł prowadzony przez uczelniane grupy badawcze ma często charakter akcyjny 

(krótkookresowy) i nie może być podstawą dla oceny długookresowych tendencji zmian wydaj-

ności i chemizmu tych wód. 

6.  Istnieje potrzeba większego zintegrowania działań badaczy z różnych ośrodków, w tym także 

specjalistów z różnych dyscyplin, gdyż źródła są bardzo interesującym obiektem badań interdy-

scyplinarnych (hydrologia, hydrogeologia, hydrobiologia, hydrochemia), a ich stan może być 

znakomitym wskaźnikiem służącym ocenie przemian środowiska. 

7. Godne polecenia są inicjatywy gmin, na których terenie występują źródła, dotyczące zagospo-

darowania terenu wokół źródła wód, zabezpieczenia ujęcia przed zanieczyszczeniem i udostęp-

nienia wody źródlanej turystom, czy okolicznym mieszkańcom. 

8. Źródła są interesującymi elementami krajobrazu. Czy to w formie naturalnych nisz źródlanych, 

czy też wraz z towarzyszącymi urządzeniami hydrotechnicznymi lub obiektami architektonicz-

nymi, wydatnie podnoszą atrakcyjność turystyczną krajobrazu i dostarczają wielu wrażeń este-

tycznych.  

9. Wiele istniejących na terenie województwa źródeł zostało obudowane różnego rodzaju formami 

małej architektury (kapliczki, studzienki), ujęte poprzez stare, niekiedy dość skomplikowane, 

systemy rur (niekiedy drewnianych), objętych jest kultem religijnym i często przypisywane są 

im cudowne właściwości.  

10. Wody mineralne uzdrowisk w województwie objęte są nadzorem specjalistów, są badane i wy-

korzystane w lecznictwie uzdrowiskowym. Podejmowane są przez samorządy lokalne próby 

wykorzystania wód mineralnych mniejszych ośrodków leczniczych, w których zaniechano lecz-

nictwa uzdrowiskowego i konieczne jest wybudowanie od nowa infrastruktury uzdrowiskowej. 
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