Beskid S¹decki pod wzglêdem geologicznym nale¿y do
p³aszczowiny magurskiej. Osady p³aszczowiny zbudowane s¹
g³ównie z utworów formacji fliszowej utworzonej w Oceanie
Tetydy od kredy po paleogen. Zosta³y one wynurzone i sfa³dowane na prze³omie paleogeonu i neogeonu. Wykszta³ci³y siê
wówczas dwie strefy tektoniczno facjalne: krynicka i s¹decka
(le¿¹ca bardziej na pó³noc), budowa tektoniczna tej czêœci ma
charakter fa³dowo blokowy a ich wspóln¹ cech¹ jest obecnoœæ
systemu uskoków poprzecznych, które spowodowa³y rozbicie
tych struktur na szereg bloków poprzesuwanych wzglêdem siebie.
Ta budowa geologiczna ma œcis³y
zwi¹zek z najwiêkszym nagromadzeniem w Polsce
naturalnych wyp³ywów wód mineralnych w dolinie
Popradu.
Najpopularniejszym typem wód mineralnych na tym obszarze s¹
szczawy. Ich wystêpowanie uwarunkowane jest przesuniêciem
systemu szczelin siêgaj¹cych znacznych g³êbokoœci. Wydostaj¹cy
siê nimi z g³êbi ziemi dwutlenek wêgla nasyca p³ytkie wody
infiltracyjne i tworzy szczawy p³ytkiego kr¹¿enia, których
mineralizacja siêga do 4 g/ dm³. Wielkoœæ mineralizacji zale¿na jest
od d³ugoœci drogi i czasu migracji wód pomiêdzy miejscami ich
tworzenia i wyp³ywu. Wydajnoœæ takich
Ÿróde³ waha siê
pomiêdzy 0,5 do 35,0 dm³/ min.
Szczawy g³êbokiego
kr¹¿enia
znane s¹ tylko
z g³êbokich odwiertów i w
porównaniu do szczaw p³ytkiego
kr¹¿enia ró¿ni¹ siê iloœci¹ sk³adników sodowych i chlorkowych. Ponad to w wodach tych pojawia siê brom i jod, a ich
mineralizacja siêga do 30 g/ dm³. Wody mineralne Beskidu
S¹deckiego wykorzystywane s¹ w lecznictwie uzdrowiskowym a
tak¿e w przemyœle rozlewniczym. Pewn¹ form¹ wykorzystania
tych wód s¹ ogólnodostêpne naturalne wyp³ywy. Dziêki tak licznie
wystêpuj¹cym Ÿród³om wody mineralnej znajduje siê tu
najwiêkszy zespó³ uzdrowiskowy z tak znanymi kurortami jak:
Krynica, Szczawnica, Piwniczna, Muszyna, ¯egiestów,
Wierchomla, £omnica czy Tylicz. We wszystkich tych miejscach
tryskaj¹ lecznicze Ÿród³a wody mineralnej, które stanowi¹ oko³o
60% polskich zasobów. Piwniczna Zdrój jest jednym z 37 polskich
uzdrowisk uznanych przez Ministra
Zdrowia i Opieki Spo³ecznej. Bêd¹c uzdrowiskiem górskim
specjalizuje siê w profilaktyce leczniczej chorób uk³adu
oddechowego oraz uk³adu trawienia. Na obszarze gminy Piwniczna wody mineralne
wystêpuj¹ we wszystkich miejscowoœciach znajduj¹cych siê po
prawej stronie rzeki Poprad (G³êbokie, Kokuszka, Zawodzie
w Piwnicznej, £omnica, Wierchomla, Zubrzyk). Kolektorem tych
wód s¹ piaskowce z ¯yczanowa w przypadku G³êbokiego,
piaskowce z Piwnicznej i ¯yczanowa w Piwnicznej Zdroju,
piaskowce z Piwnicznej w £omnicy i Wierchomli. Piaskowce
z Piwnicznej s¹ grubo³awicowymi (1,0-3,0 m) warstwami
przeplatanymi ³upkami (1-20 cm), odpornymi na procesy niszcz¹ce
a w morfologii wystêpuj¹ jako elementy górotwórcze.

Przyk³adowe szczawy z obszaru Gminy Piwniczna
Woda podziemna z wypływu „Julian” w Wierchomli zawiera 1,6 g/dm składników stałych.
Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,8% mval. Wśród kationów dominują jon
2+
2+
wapniowy Ca – 58,6% mval i magnezowy Mg – 23,7% mval. Ponadto
Sód – 73 mg/dm
3
woda zawiera 200 mg/dm dwutlenku węgla CO2. Na tej podstawie
Potas – 6,9 mg/dm
Wapñ – 240 mg/dm
wodę sklasyfikowano jako 0,16% wodę wysokozmineralizowaną o
Magnez – 59 mg/dm
charakterze wodoro-węglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3Bar – 2,7 mg/dm
Ca-Mg, wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].
Stront – 1,6 mg/dm
¯elazo – 3,6 mg/dm
Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
Chlorki – 0,17 mg/dm
choroba wrzodowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Siarczany – 5,74 mg/dm
zaparcia, skaza moczanowa, cukrzyca, kamica nerkowa.
Wodorowêglany – 1197 mg/dm
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Woda podziemna z wypływu „Wierchomlanka” w Wierchomli zawiera 1,9 g/dm3
składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,9 % mval. Wśród
kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 61,7% mval i magnezowy Mg2+ – 25,5% mval. Ponadto woda
zawiera 285 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2 oraz 15,9 mg/dm3 żelaza Fe.
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,19% wysokozmineSód – 50,5 mg/dm
Potas – 6,5 mg/dm
ralizowaną wodę żelazisto-kwasowęglową o charakterze wodoroAmon – 1,5 mg/dm
węglanowo-wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg (Fe, CO2),
Wapñ – 303 mg/dm
Magnez – 76,1 mg/dm
wg klasyfikacji Szczukariewa-Prikłońskiego].
Bar – 1,5 mg/dm
Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
Stront – 2,2 mg/dm
¯elazo – 15,8 mg/dm
choroba wrzodowa, przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego,
Chlorki – 6,7 mg/dm
zaparcia, skaza moczanowa, cukrzyca, kamica nerkowa, anemia,
Siarczany – 1,1 mg/dm
Wodorowêglany – 1423 mg/dm
stany rekonwalescencji.
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Woda podziemna z wypływu „Stefan” w Łomnicy Zdroju zawiera 2,4 g/dm3 składników stałych.
Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 99,3 % mval. Wśród kationów dominują jon
Sód – 115,7 mg/dm
wapniowy Ca2+ – 56,4% mval i magnezowy Mg2+ – 25,0% mval. Ponadto
Potas – 10,6 mg/dm
woda zawiera 241 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2.
Amon – 1,2 mg/dm
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,24% wodę
Wapñ – 351,5 mg/dm
Magnez – 94,5 mg/dm
wysokozmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowoBar – 4,3 mg/dm
wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg, wg klasyfikacji SzczuStront – 2,9 mg/dm
kariewa-Prikłońskiego].
¯elazo – 5,9 mg/dm
Mangan – 1,1 mg/dm
Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
Chlorki – 5,3 mg/dm
przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, zaparcia.
Wodorowêglany – 1812 mg/dm
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Woda podziemna z wypływu „£omniczanka” w Łomnicy Zdroju zawiera 1,9 g/dm3
składników stałych. Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 98,7 % mval. Wśród
kationów dominują jon wapniowy Ca2+ – 73,7% mval i magnezowy Mg2+ –
Na Sód – 31,5 mg/dm
18,3% mval. Ponadto woda zawiera 271 mg/dm3 dwutlenku węgla CO2.
K Potas – 7,1 mg/dm
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,19% wodę kwasowęCa Wapñ – 343 mg/dm
Mg Magnez – 51,7 mg/dm
glową, wysokozmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowoSr Stront – 2,3 mg/dm
wapniowo-magnezowym [HCO3-Ca-Mg (CO2), wg klasyfikacji
Fe ¯elazo – 4,6 mg/dm
Szczukariewa-Prikłońskiego].
Cl Chlorki – 4,3 mg/dm
Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
SO Siarczany – 6,9 mg/dm
przewlekłe stany zapalne przewodu pokarmowego, zaparcia.
HCO Wodorowêglany – 1396 mg/dm
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Woda podziemna z wypływu „Zdrój” w Wierchomli zawiera 0,5 g/dm3 składników stałych.
Wśród anionów dominuje jon wodorowęglanowy HCO3 – 73,6 % mval i siarczanowy SO42 - 24,0% mval.
2+
2+
Wśród kationów dominują jon wapniowy Ca – 43,8% mval i magnezowy Mg – 37,3% mval. Woda
3
zawiera też 0,08 mg/dm siarkowodoru H2S.
Na Sód – 22,6 mg/dm
K Potas – 3,5 mg/dm
Na tej podstawie wodę sklasyfikowano jako 0,05% wodę wysokoCa Wapñ – 52,8 mg/dm
zmineralizowaną o charakterze wodorowęglanowo-siarczanowoMg Magnez – 27 mg/dm
wapniowo-magnezowym [HCO3-SO4-Ca-Mg, wg klasyfikacji SzczuBa Bar – 1,7 mg/dm
kariewa-Prikłońskiego].
Sr Stront – 1,2 mg/dm
Woda wskazana jest do picia przy następujących schorzeniach:
Cl Chlorki – 4,0 mg/dm
SO Siarczany – 69,1 mg/dm
przewlekłe stany zapalne dróg oddechowych, przewodu pokarmoHCO Wodorowêglany – 269 mg/dm
wego, zaburzenia przemiany materii, zatrucia metalami.
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oœrodku potê¿nego ³añcucha Karpat wznosz¹ siê szczyty
Beskidu S¹deckiego. Ta najdalej na wschód wysuniêta czêœæ
Beskidu Wysokiego usytuowana jest w wid³ach trzech rzek;
Dunajca, Popradu i Kamienicy Nawojowskiej. Wspania³e widoki
ze szczytów, bogata przyroda, urokliwe prze³omy rzeczne,
wodospady zagubione wœród górzystych parowów oraz
bogactwo walorów przyrodniczo wypoczynkowych i liczne
zabytki przyci¹gaj¹ rzesze turystów. Dominuj¹c¹ nad regionem
grupê górsk¹ Beskidu S¹deckiego rozdziela na dwie czêœci
malowniczy, prze³omowy odcinek rzeki Poprad. Wy¿sz¹,
zachodni¹ stanowi Pasmo Radziejowej, które
od zachodu otacza rzeka Dunajec
a od wschodu Poprad.
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Wschodni¹, rozleglejsz¹ czêœci¹ masywu, jest Pasmo Jaworzyny
Krynickiej znajduj¹ce siê w wid³ach Popradu od zachodu i
Kamienicy Nawojowskiej od wschodu. Oba pasma zawdziêczaj¹
nazwy swym najwy¿szym szczytom.

Woda mineralna Piwniczanka
dostêpna jest w pijalniach przy ul. Zdrojowej. Liczne Ÿród³a wód mineralnych z G³êbokiego, £omnicy i Wierchomli dostêpne s¹
bezpoœrednio w miejscach ich wyp³ywów.
Jest to nie lada gratka, gdy¿ nie czêsto mo¿na
ugasiæ pragnienie smaczn¹, gazowan¹ wod¹
wyp³ywaj¹c¹ wprost z ziemi czy litej ska³y. Czêœæ
z nich posiada ujêcia w postaci kraników lub
ciekawie ocembrowanych studni, które u³atwiaj¹
czerpanie. Zdroje, z których bije zdrowa, kwaœna woda
o nieprzeciêtnych i zró¿nicowanych smakach, œci¹gaj¹ od
dawna rzesze turystów, kuracjuszy oraz mieszkañców okolicznych miejscowoœci, gotowych staæ nieraz w d³ugich kolejkach,
by siê w ni¹ zaopatrzyæ.

