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Podstawowe założenia
Rozpoznano uwarunkowania hydrogeologiczne i hydrogeochemiczne struktur geotermalnych Polski, 

opierając się na danych z Atlasów geotermalnych (Górecki i in., 2006, 2011, 2012, 2013) przy 
uwzględnieniu wyników badań z otworów poszukiwawczych i eksploatacyjnych wykonanych po 2000 roku –
łącznie 85 otworów;

W aspekcie określenia możliwości wykorzystania wody i energii geotermalnej do celów rolniczych, 
rozpoznano strefy hydrogeotermalne o mineralizacji do 5-6 g/l;

Dokonano waloryzacji zasobów geotermalnych na tle:

kategorii podatności gleb na suszę, klas zagrożenia suszą rolniczą, klimatycznego bilansu wodnego, 
udziału gleb zagrożonych suszą – na podstawie System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej jest 
przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy w Puławach (IUNG-PIB);

obszarów zagrożenie suszą oraz o stwierdzonym deficycie wodny – na podstawie National Water
Stress Ranking (WRI, 2020)



Zasięg stref 
perspektywicznych dla 

wykorzystania wód 
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dolnej kredy, 
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i utworów niecki 
podhalańskiej
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Podsumowanie
Według Najwyższej Izby Kontroli (NIK 2021), niemal 40% obszarów rolnych i leśnych w Polsce jest ekstremalnie i silnie zagrożonych 

wystąpieniem suszy rolniczej, susza w ostatnim czasie obejmowała znaczne obszary kraju już niemal co roku - w 2015, 2016, 2018, 2019 

i w 2020 r. 

Gleby o wykazujące podatność na suszę częściowo położone są w zasięgu stref perspektywicznych dla wykorzystania wód i energii 

geotermalnej z utworów: 

 dolnej kredy - północna i centralna część województwa lubelskiego, centralna część województwa łódzkiego, wielkopolskiego oraz kujawsko-

pomorskiego; 

 dolnej jury – centralna część województwa wielkopolskiego, południowa część województwa łódzkiego, a także niewielkie obszary 

w województwie zachodniopomorskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim. 

 oraz niecki podhalańskiej

W obrębie wydzielonych stref perspektywicznych wody geotermalne wykazują temperaturę w złożu 40°C - 60°C (zbiorniki dolnej kredy i 

dolnej jury Niżu Polskiego) oraz do 90°C (niecka podhalańska), przy wydajnościach od  50 m3/h - 150 m3/h  (zbiorniki dolnej kredy i 

dolnej jury) oraz do 400 m3/h (niecka podhalańska).
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