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SUDETY 

to stare góry zrębowe w pd.-zach. 

Polsce, północnych Czechach oraz w 

Niemczech (zachodni skraj Sudetów), 

część Masywu Czeskiego; ciągną się na 

długości ok. 300 km i szerokość 50 - 80 

km, od Gór Łużyckich na zachodzie do 

Bramy Morawskiej na wschodzie; od 

północy graniczą (wzdłuż linii uskoku 

brzeżnego) z Przedgórzem Sudeckim. 

WARUNKI NATURALNE 



Opady od 800 mm (u podnóża) do 1200 mm (na 

grzbietach), występujące przez cały rok, jednak z 

wyraźnym maksimum w lipcu. Duży udział mają 

także opady zimowe w postaci śniegu.  

 

Wartość parowania zmienia się od około 450 mm w 

szczytowych partiach Sudetów, około 550 mm w 

obniżeniach śródgórskich do około 600-650 mm na 

Przedgórzu Sudeckim. 

KLIMAT 

Zróżnicowanie potencjalnych możliwości zasilania wód podziemnych na 

tle wysokości względnych (Kowalski 1992) 

1 - potencjalne 

zasilanie [mm] 

2 - izolinie różnicy   

wysokości w polach                                  

kwadratowych               

36 km2 

Średnie opady rzeczywiste w Sudetach (Kwiatkowski 1978) 

Sudety mają klimat górski z wpływami 

oceanicznymi; średnia temperatura w 

lipcu, na wysokości 600 m, wynosi 15°C, 

w styczniu -3°C, na Śnieżce 8°C w lipcu -

7°C w styczniu;  



Sudety jako jednostka tektoniczna 

powstały w wyniku licznych faz 

orogenez prekambryjskich i 

paleozoicznych; ostatecznemu 

sfałdowaniu i usztywnieniu uległy 

podczas orogenezy hercyńskiej. 

Wskutek licznych faz fałdowań i 

głębokiej erozji, która 

spowodowała odsłonięcie 

krystalicznych partii gór, Sudety 

mają bardzo skomplikowaną 

budowę, określaną jako 

mozaikowa. 

GEOLOGIA 

Wśród skał sudeckich dominują prekambryjskie i staropaleozoiczne gnejsy, amfibolity, gabra, 

marmury, kwarcyty i różne łupki krystaliczne oraz młodopaleozoiczne szarogłazy, zlepieńce, 

wapienie, piaskowce, granitoidy i skały wylewne. Na zrównanej powierzchni hercyńskich 

Sudetów osadziły się wapienne i okruchowe skały górnego permu, triasu, kredy i kenozoiku. W 

trzeciorzędzie, w wyniku orogenezy alpejskiej, Sudety zostały morfologicznie odmłodzone, 

ruchom tektonicznym towarzyszyły intensywne wylewy law bazaltowych. 



Przepływ wody podziemnej odbywa się w 

skałach porowych, porowato-szczelinowatych i 

szczelinowatych.  

Miąższość osadów porowatych w śródgórskich 

dolinach nie przekracza 50-60 m., na 

przedgórzu dochodzi do 300 m. Porowate 

zwietrzeliny krystalicznych skał podłoża na 

elewacjach mają miąższość do kilku , kilkunastu 

metrów.  

Porowato-szczelinowaty przepływ związany jest  

ze szczelinami wietrzeniowymi stropowej serii 

skał litych (sięgającymi do ok. 30-40 m. p.p.t.) 

Z punktu widzenia gromadzenia się wód 

podziemnych (tworzenia zbiorników 

hydrogeologicznych) większą rolę odgrywają 

depresje, gdyż w wypełniających je skałach 

osadowych następuję główna koncentracja 

przepływu podziemnego. Natomiast elewacje 

zbudowane ze skał krystalicznych, które 

stanowią około 50% obszaru Sudetów, oceniane 

są bardzo różnie.  

 

 

HYDROGREOLOGIA 

Jednostki hydrogeologiczne obszaru sudeckiego (Malinowski 

red. 1991). 

Obszary występowania wód w utworach: 1 - trzeciorzędu, 2 - 

osadowych utworach kredy i triasu, 3 - osadowych utworach 

dewonu górnego, karbony i permu oraz wulkanicznych karbonu i 

permu, 4 - utworach krystalicznych prekambru i paleozoiku, 5 - 

granica regionu sudeckiego, granice: 6 - subregionów, 7 - 

rejonów, 8 - stref  



Stepy sudeckie ? 

W wielu opracowaniach obszar 

krystaliniku sudeckiego zalicza się do 

obszarów o niskiej zasobności wodnej, 

wręcz do obszarów bezwodnych. 

Podaje się moduły zasobności skał 

krystalicznych do 10 m3/24h/km2, co 

daje wskaźnik zasobności do 3,65 

mm/rok, a tym samym świadczy o 

niewielkim zasilaniu masywów 

krystalicznych. 



          Zasobność 

          w wody podziemne 

   dobra 

   średnia 

   mała 

   bardzo małą 

Zarządzanie zasobami wodnymi w Polsce (wg danych z 2001 roku) 

www.aquadocinter.pl 

Malinowski J., 1991 - Budowa geologiczna Polski, T. VII Hydrogeologia 



Herbich et al., 2004 - Mapa wskaźnika infiltracji efektywnej dla potrzeby 

oceny wrażliwości wód podziemnych na zanieczyszczenie 

Paczyński B., 1995. -Atlas hydrogeologiczny Polski 1:500 000. 



Z przedstawionej 

mapy wynika, że 

zasoby odnawialne 

na przeważającej 

części obszaru Ziemi 

Kłodzkiej wynoszą 

50-70 mm/rok. 

Średnie roczne opady 

na Ziemi Kłodzkiej 

wynoszą od 650-700. 

mm w Kłodzku do 

ponad 1400 mm w 

szczytowych partiach 

gór. Czyli 

wyznaczone na 

Mapie 

Hydrogeologicznej 

Polski zasoby 

odnawialne stanowią 

jedynie do 10% 

opadów. Jest to 

wartość stosunkowo 

niska nawet jak na 

teren Polski niżowej.  

Zgeneralizowana mapa GPU na podstawie Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 



Za administracji niemieckiej dostrzeżono duże ilości wód 

w Sudetach, które można zagospodarować. 

Przewidywano budowę szeregu małych zbiorników 

wodnych w szczytowych zlewniach cieków sudeckich. 

Chodziło o stworzenie potencjalnych możliwości dla 

zaopatrzenia w wodę miejscowości niżej położonych. 

Według Szkurłatowskiego jedynym praktycznym 

rozwiązaniem dla zaopatrzenia Wrocławia w wodę 

powinno być wykorzystanie wód z górnych odcinków 

zlewni Nysy Kłodzkiej. Wskazuje to na dużą zasobność 

wodną tych obszarów. 

Sudety - obszar obfitujący w wodę?  



Odpływ podziemny na obszarze Sudetów i ich przedpola 

zależy od czynników geologiczno-strukturalnych, 

geomorfologicznych i klimatycznych, a także od 

zróżnicowania wodonośności środowiska skalnego. Moduł 

odpływu podziemnego kształtuje się od wartości niskich (1-

2 l/s km2) na przedpolu Gór Sowich oraz w otoczeniu 

masywu Ślęży do ekstremalnie wysokich (powyżej 10 l/s 

km2) w szczytowych partiach Sudetów.  

ODPŁYW PODZIEMNY Z SUDETÓW 

Kryza H., Kryza J., 1986 - Odpływ podziemny i zasoby odnawialne 

Sudetów i ich przedpola jako kryterium regionalizacji 

hydrogeologicznej. 

A - obszary o stałym i wysokim odpływie 

podziemnym  

B - obszary o zmiennym i wysokim 

odpływie podziemnym  

C - obszary o zmiennym i zróżnicowanym 

odpływie podziemnym 

D - obszary o zmiennym i niskim odpływie 

podziemnym  

E - obszary o stałym i niskim odpływie 

podziemnym 

(>5 l/s km2; >157 mm) 

 

 

 

 

(<2,5 l/s km2, <128 mm) 

 



Zasoby odnawialne Ziemi Kłodzkiej 

Średni roczny odpływ całkowity i podziemny w wybranych profilach na obszarze Ziemi

Kłodzkiej

Powierzchnia Odpływ całkowity Odpływ podziemny

Rzeka Profil km
2

Okres analizy m
3
/s mm m

3
/s mm

Nysa Kłodzka Międzylesie 49,5 1973-82 0,68 433 0,32 204

Nysa Kłodzka Bystrzyca Kł. 260 1973-82 4,43 537 1,54 187

Nysa Kłodzka Kłodzko 1084 1973-82 14,05 409 7,0 204

Wilczka Wilkanów 35,1 1973-82 0,76 683 0,44 395

Bystrzyca Bystrzyca Kł. 64,0 1973-82 0,98 483 0,61 301

Bystrzyca

Dusznicka

Szalejów Dln. 175 1973-82 2,14 386 1,07 193

Morawka Bolesławów 17,5 1976-80 0,65 1171 0,33 595

Kamienica Bolesławów 14,3 1976-80 0,55 1213 0,25 551

Kleśnica Stara Morawa 14,5 1976-80 0,56 1218 0,32 696

Biała Lądecka Lądek Zdrój 166 1973-82 3,45 655 1,85 351

Biała Lądecka Żelazno 305 1973-82 5,25 543 2,59 268



Zasoby odnawialne Ziemi Kłodzkiej 

Analizując rycinę 

widać, że średnie 

zasoby odnawialne 

na obszarze zlewni 

górnej Nysy 

Kłodzkiej wynoszą 

około 200 mm/rok 

co stanowi ponad 

20% opadów. 

Wyznaczone 

zasoby odnawialne 

dla masywów 

krystalicznych 

okalających 

Kotlinę Kłodzką 

sięgają nawet 500 

mm. Świadczy to o 

dużej zasobności 

tego obszaru. 

KŁODZKO 



WNIOSKI 

•W literaturze hydrogeologicznej, szczególnie na materiałach kartograficznych dominuje 

pogląd traktujące górne partie Sudetów jako obszary o niskiej zasobności, wręcz bezwodne. 

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeżeli przyjrzeć się opracowaniom hydrologicznym, gdzie 

obszar Sudetów zaliczany jest do górnych klas odpływu podziemnego w Polsce.  

 

•Niska ocena zasobności Sudetów dokonywana przez wielu hydrogeologów wynika z trudności 

ujęcia wód podziemnych tradycyjnymi metodami otworowymi. Już w 1976 roku Różycki 

(Staśko 2002) wykazał, na podstawie analizy 52 studni, że połowa z nich charakteryzuje się 

wydajnością od 1 do 5 m3/h. Wydajności powyżej 20 m3/h uzyskano jedynie w około 30% 

analizowanej populacji. Jednak ujęcia drenażowe czy poziome (sztolnie), szeroko 

rozbudowywane na obszarze Sudetów już za czasów niemieckich, przeczą poglądom o braku 

wód podziemnych na tym obszarze.  

 

•Inna przyczyna uzyskiwania tak niskich wartości zasobów dynamicznych dla Sudetów w wielu 

wypadkach związana jest z przypisywaniem dużym obszarom terenu zasobów dynamicznych 

wyznaczonych dla całych zlewni (np. zlewnia Nysy Kłodzkiej) obejmujących zarówno obszary 

górskie jak i przedgórskie. Powoduje to znaczne zaniżanie zasobów na obszarach górskich. 

 

•Biorąc pod uwagę duże rozbieżności w ocenie zasobności wodnej Sudetów autorzy postulują 

podjęcie prac nad opracowaniem ogólnie akceptowalnej mapy zasobów wód podziemnych dla 

tej części Polski. 

  


