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S u m m a r y . Results of statistical analysis of the pumping tests 
for hard rocks on the fore-sudetic block are discussed. Popula-
tion of wellls under consideration consist of 44 results of pum-
ping tests. There is no correlation between well depth or 
dynamic water table and total discharge or specific capacity of 
wells (Fig. 2, 3). Presence of groundwater to the 200 m depth 
was recognized. Base on Krasny transmissivity classification 
these rocks belong to the low and intermediate classes (Fig. 4). 
Average pumping rate equals to 5.9 m /h and transmissivity 
index 4.77. According to transmissivity variation these rocks 
belong to the fourth out of six clesses hydraulic heterogenity 
(considerably heterogenous). In comparison with sedimentary 
rocks analized group is situated to the some or one/two classes 
lower considering hydraulic transmissivity. This indicates hard 
rocks could be a local source of groundwater. 

Zagadnienie wodonośności skal krystalicznych Sude-
tów i bloku przedsudeckiego nie stanowiło dotychczas 
obiektu zainteresowań hydrogeologicznych. Problem wy-
stępowania wód podziemnych w tego typu skałach jest zło-
żony i trudny, ze względu na szczelinowy charakter ośrodka. 
Mija prawie dwadzieścia lat od pierwszej próby podjęcia 
tego zagadnienia w pracy Różyckiego [13], a w literaturze 
krajowej brak szerszych opracowań tego problemu. Jedy-
nym środowiskiem, którego wodonośność skał szczelino-
wych jest dobrze opisana, są skały węglanowe. Autorzy 
podjęli próbę opisu przewodności hydraulicznej i wydajno-
ści studni, ujmujących wody podziemne w skałach krystali-
c z n y c h (hard rocks) na bazie metod statystycznych. 
Otrzymane wyniki wskazują, że skały te charakteryzuje 
zawodnienie do głębokości ponad 200 m, a parametry 
hydrogeologiczne skał nie wykazują obniżenia wartości 
wraz z głębokością, lecz w niektórych strefach obserwuje 
się tendencje wzrostu wydajności. 

Uwarunkowania geologiczne wodonośności skał 

O zawodnieniu skał krystalicznych decyduje ich wy-
kształcenie litologiczne i stopień spękania. Blok przedsude-
cki jest jednostką geologiczną o zawiłej budowie, historii, 
tektonice i zróżnicowanym zestawie litologicznym. Krysta-
liczne podłoże bloku przedsudeckiego budują głównie skały 
metamorficzne i granitoidowe. Granitoidy waryscyjskie re-
prezentują formy magmowo-intruzywne i występują w ob-
szarach Strzegom—Sobótka, masywu Strzelina oraz w strefie 
Niemczy. Granitoidy te intrudowały w dolnym permie [4] 
w starsze łupki krystaliczne staropaleozoiczne lub prekam-
bryjskie [9-11]. W rejonie Strzegom-Sobótka Majerowicz 
[ 10] wyróżnia trzy główne typy petrograficzne, tj. granodio-
ryty biotytowe (strzeblowskie), granity alkaliczne (wierz-
nickie) i granity monozonitowe (strzegomskie). Granitoidy 
od północy i północnego wschodu otaczają epimetamorfi-

czne skały osłony reprezentowane przez łupki serycytowo-
chlorytowe, łupki grafitowe, dolomity i wapienie krystalicz-
ne. Według Dziedzic [5] sjenity niemczańskie—reprezentowane 
przez granity monzonitowe, granodioryty i sjenodioryty — 
występują w formie żył pokładowych w obrębie łupków 
metamorficznych. Wiek ich za Depciuchem (poz. cit) przyj-
muje się na okres górny karbon-dolny perm. Osłonę grani-
toidów strzelińskich stanowią łupki łyszczykowe, występujące 
między Niemczą a Strzelinem. Są to głównie łupki kwarco-
wo-skaleniowe z wtrąceniami łupków kwarcowo-grafito-
wych, amfibolitów i wapieni krystalicznych. 

Gnejsy bloku sowiogórskiego, zajmujące na bloku po-
wierzchnię prawie 600 km" stanowią różnorodny zestaw 
litologiczny skał gnejsowych i migmatytów. Kryza [7] 
przyjmując kryterium teksturalne wyróżnia cztery główne 
typy gnejsów, tj. masywne, łuseczkowe, smużyste i słojowe 
oraz podrzędne: oczkowe, grubosoczewkowe i guzkowe. 
Skałom tym towarzyszą migmatyty, amfibolity, serpentyni-
ty i granulity. Zespół skalny gnejsów sowiogóskich podlegał 
pięciu fazom deformacji [3, 15] w okresie od dewonu po 
trzeciorzęd. Dlatego też, skały te są silnie spękane i zwie-
trzałe w strefie przypowierzchniowej. W zachodniej części 
masywu granitoidowego Strzegom-Sobótka dominują sy-
stemy spękań pionowych lub prawie pionowych o przebie-
gach N W - S E i N E - S W [14]. Spękania te są związane ze 
strefami zbrekcjowania, kataklazy i kaolinizacji. Towarzy-
szą im spękania pierzaste i kulisowe. Stwierdza się w nich 
również gęstą sieć dyslokacji, w postaci uskoków normal-
no-zrzutowych o orientacji 300 i 50 W N W - E S E i N E - S W . 
Wzdłuż tych dyslokacji dochodziło do wielokrotnych prze-
mieszczeń pionowych i poziomych, co spowodowało roz-
dzielenie obszaru na wiele horstów i rowów. Według 
Wojciechowskiej et al. (poz. cit) dyslokacje o przebiegu 
W N W - E S E są starsze a NE-SW są młodsze, co potwierdza-
ją zdjęcia satelitarne i lotnicze. Zespołowi szczelin diago-
nalnych, powstającym w regionalnym polu kompresj i 
towarzyszyły rotacje poziome i przesuwcze prawoskrętne 
przemieszczenia. Wiek tych dyslokacji wykazuje długo-
trwały okres rozwoju od schyłku orogenezy waryscyjskiej 
po miocen środkowy pliocen. Zrzuty uskoków w neogenie 
ocenia się na 120-280 m. 

Charakterystyka analizowanych studni 

Podstawą analizy hydrogeologicznej są archiwalne dane 
wyników próbnych pompowań i wyniki eksploatacji studni 
wierconych, ujmujących skały krystaliczne. Autorzy zdołali 
zgromadzić dane o 44 studniach, działających obecnie lub 
w ostatnich kilku latach na obszarze bloku przedsudeckiego 
(ryc. l , tab. 1). Analiza opiera się na pozytywnych wynikach 
wiercenia i pompowania i nie uwzględnia wyników nega-
tywnych, gdyż te na ogół nie zachowały się w archiwach. W 
literaturze światowej można zetknąć się ze stwierdzeniem, 
że przeważająca większość otworów poszukiwawczych wo-
dy, wykonanych w skałach krystalicznych, np. Brazylii daje 
pozytywne wyniki [8, 12]. Na przykład, według Reboucas 
[12], na 15 000 otworów odwierconych w skałach krystali-
cznych, aż 92% dostarczało wody. Większość z nich uży-
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Ryc. 1. Lokalizacja studni ujmujących wody podziemne w skałach krystalicznych na tle mapy geologicznej bloku przedsudeckiego 
Fig. 1. Localization of pumping wells in hard rocks on the geology of the fore-sudetic block background 

wana była przez ponad 30 lat, a średnia wydajność jedno-
stkowa wynosiła 0,1 m /h/m. Zadziwiający jest fakt, że 
dziesiątki otworów złożowych, np. w rejonie Strzegomia i 
Sobótki czy Strzelina, które wiercono nawet do znacznych 
głębokości, dochodzących do 150 m, nie stwierdzały wystę-
powania wód podziemnych. Zawsze jednak obserwowano 
„ślady wody" poza obszarami dokumentowanych złóż su-
rowców skalnych. Dlatego też, otwory złożowe nie dostar-

czyły żadnej informacji hydrogeologicznej i są mało użyte-
czne w analizach hydrogeologicznych. 

Rozważane studnie grupują się w dwóch obszarach. 
Obszar pierwszy — to rejon występowania gnejsów sowio-
górskich poza terenem górskim w rejonie miejscowości 
Bielawa-Dzierżoniów-Piława Górna. Obszar drugi — to 
strefa Niemczy i okolic, obejmująca rejon Niemczy-Ciepło-
wodów-Przerzeczyna Zdroju. Pojedyncze studnie zlokali-
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Ryc. 2. Brak wyraźnej zależności wydajności całkowitej studni (a) i wydajności jednostkowej studni (b) od głębokości nawiercenia 
zwierciadła wody 
Fig. 2. Lack of correlation between well discharge (a) specific capacity (b) and deph to water table 



zowane są poza wymienionymi obszarami np. w rejonie 
Strzegomia. Przedmiotem rozważań są studnie ujmujące 
wodonośne skały krystaliczne. Wodonośne gnejsy, sjenity, 
łupki i granitoidy występują pod pokrywą luźnych skał 
kenozoicznych. Miąższość czwartorzędowych i trzeciorzę-
dowych skał nadkładu jest zmienna i ogólnie w rozważa-
nych przypadkach zawiera się w przedziale 10-20 m 
(średnio 17,5 m). Większość otworów studziennych w rejo-
nie Bielawy i Pieszyc wykazuje miąższość luźnych osadów 
nadkładu nie przekraczającą 10 m. Jedynie lokalnie w kilku 
otworach dochodzi do 40 m, a w otworze w Przerzeczynie 
Zdroju zanotowano największą miąższość nadkładu, równą 
80 m. Niemniej jednak nadkład w omawianych otworach 
stanowią głównie utwory słabo przepuszczalne typu glin, 
iłów i iłów piaszczystych, przy niewielkich wkładkach osa-
dów przepuszczalnych. Dlatego też, autorzy przyjmują, że 
skały te nie odgrywają istotnej roli w kształowaniu wodo-
nośności podłoża krystalicznego. 

Analizowane studnie charakteryzują się głębokościami 
od 20 do 224 m. Większość studni ma głębokość 70-80 m. 
Najgłębsza studnia w Pieszycach (IG-1) osiąga 224 m. 
Czternaście z analizowanych studni przekracza głębokość 

Tab. I. Charakterystyka otworów studziennych ujmujących wody podziemne 
w skałach krystalicznych bloku przedsudeckiego 

N r 1 .ukiilizacja 
CdlixiluiK 

l'.nl |п,| |m':1l| 
S 

M 
4 

[Mn | Y 

1 Ciepłowody 120 19,2 0,35 84 0,00116 3,0635 
2 Niemcza 44 12,5 0,2 22,6 0,00246 3,3906 
3 Niemcza 70 37,5 0,9 51,05 0,00490 3,6899 
4 Ciepłowody 95 67,0 1,0 46,3 0,00600 3,7781 
5 Przerzeczyn 24 14,0 0,5 14,1 0,00985 3,9934 
6 Ciepłowody 55 19,2 0,5 13,2 0,01052 4,0221 
7 Koźmin 40 4,2 0,8 19,1 0,01163 4,0658 
8 Przerzeczyn 20 12,0 0,6 12,2 0,01366 4,1355 
9 Dzierżoniów 130 53,6 4,15 80,5 0,01432 4,1560 

10 Przerzeczyn 40 14,0 1,8 33,2 0,01506 4,1778 
11 Przerzeczyn 67 46,0 1,8 20,8 0,02404 4,3809 
12 Jarosław 59 56,0 4,4 43,9 0,02800 4,4450 
13 Ostroszowice 121 110,0 8,87 78,3 0,03147 4,4979 
14 Graniczna 25 10,5 1,4 10,3 0,03776 4,5770 
15 Przerzeczyn 98 80,0 1,9 12,3 0,04291 4,6325 
16 Ciepłowody 95 70,0 10,8 54 0,05556 4,7447 
17 Bolkowice 20 10,5 1,8 8,8 0,05700 4,7540 
18 Piława Górna 60 25,0 6,2 30,3 0,05684 4,7546 
19 Piława Górna 45 13,5 3,1 15,0 0,05741 4,7590 
20 Piława Górna 26 19,0 1,8 8,1 0,06173 4,7905 
21 Dzierżoniów 120 60,0 7,0 30,0 0,06481 4,8117 
22 Pilawa Górna 51 20,0 7,1 28,0 0,07044 4,8478 
23 Piława Górna 70 32,0 7,9 30,4 0,07219 4,8585 
24 Dzierżoniów 120 36,0 10,0 38,0 0,07310 4,8639 
25 Piława Górna 40 23,0 2,6 8,6 0,08398 4,9242 
26 Strzegom 51 38,0 6,0 18,0 0,09259 4,9666 
27 Bielawa 170 92,0 27,9 56,3 0,13766 5,1388 
28 Gilów 80 43,0 8,48 16,38 0,14381 5,1578 
29 Różana 30 21,0 4,5 8,3 0,15060 5,1778 
30 Bielawa 125 96,0 25,7 44,9 0,15900 5,2014 
31 Bielawa 60 35,0 22,0 32,5 0,18803 5,2742 
32 Bielawa 75 40,0 22,5 32,0 0,19531 5,2907 
33 Jodłownik 150 45,0 22,5 30,8 0,20292 5,3073 
34 Pieszyce 224 148,0 30,08 38,6 0,21647 5,3354 
35 Bielawa 165 7,7 30,16 37,6 0,22281 5,3479 
36 Szklary 46,6 42,0 46,6 50,0 0,25889 5,4131 
37 Bielawa 145 32,0 37,0 37,7 0,27262 5,4356 
38 Niemcza 66,3 12,0 31,32 28,86 0,30146 5,4792 
39 Bielawa 170 92,0 55,0 40,7 0,37538 5,5745 
40 Piława Górna 70 32,0 44,6 32,7 0,37887 5,5785 
41 Witosławice 105 78,0 15,0 10,0 0,41667 5,6198 
42 Nowa Wieś Niemczańska 59 48,0 25,2 15,5 0,45163 5,6548 
43 Piława Górna 103 8,0 67,0 30,0 0,62037 5,7927 
44 Niemcza 61 2,0 19,2 5,95 0,89636 5,9525 

Zw - głębokość nawiercenia zwierciadła wody, Q - wydajność całkowita studni, 
S - depresja, q - wydajność jednostkowa, Y - wskaźnik wydajności jednostkowej. 

100 m. Ponieważ wiercenia prowadzono w utworach zwię-
złych, dlatego też studnie te nie są rurowane i charakteryzują 
się średnicą stref dopływu od. 150 do 364 mm. Przeważają 
studnie o końcowej średnicy 220-240 mm. 

Stwierdzone wydajności całkowite omawianych studni 
wynosiły od 0,2 do 67 m /h, przy depresjach od 6 do 84 m 
(tab. 2). Wydajności otworów wykazują rozkład silnie lewo-
stronnie asymetryczny, który aproksymować można rozkła-
dem logarytmiczno-normalnym. Rozkład taki charakteryzuje 
najlepiej średnia geometryczna, która wynosi 5,9 m / h . Jest 
to wartość podobna, a nawet nieznacznie wyższa od śred-
nich wydajności studni w skałach krystalicznych w obsza-
rach cechujących się opadami o wysokości 1000-1500 mm, 
np. Urugwaj, Korea, Malawi [8]. 

Brak wyraźnej zależności wydajności maksymalnej 
otworów od głębokości nawiercenia wód podziemnych (ryc. 
2a) czy od głębokości całkowitej otworu. Wydajności jed-
nostkowe (tj. wydajność przypadająca na 1 m depresji) 
zmieniają się w szerokim zakresie, a średnia geometryczna 
wynosi 0,234 m /h/m. Wydajność jednostkowa nie wykazu-
je, w analizowanym zakresie głębokości, zauważalnej zależ-
ności od głębokości nawiercenia wody (ryc. 2b). Podobnie 

przedstawia się sytuacja, jeżeli analizie podda 
się relację wydajności całkowitej i wydatku 
jednostkowego otworu od głębokości nawier-
cenia wody w utworach krystalicznych (ryc. 
За, 3b), czyli rozpatrywaną wcześnie głębo-
kość nawiercenia wody pomnie j szoną o 
miąższość nadkładu. Podobne zależności wy-
dajności jednostkowych otworów od głębo-
kości w utworach krystalicznych uzyskano 
również na podstawie analizy kilkudziesięciu 
otworów na obszarze Korei [2]. Analizowane 
tam otwory ujmowały wody w przedziale głę-
bokości od 20 do 150 m. Należy więc sądzić, 
że do głęb. ok. 150 m, w obrębie utworów 
krystalicznych, a więc do strefy zasięgu pro-
cesów wietrzeniowych, odprężenia i regional-
nych spękań górotworu, warunki występowania 
wód podziemnych są zbliżone. 

Metoda statystycznej analizy i 
klasyfikacji wodoprzewodności 

Analizę wyników próbnego pompowania 
w skałach krystalicznych i je j wykorzystanie 
do oceny współczynnika przewodności hy-
draulicznej (7) zaproponował Krasny [6]. 

Krasny przyjmuje, że w warunkach wyso-
kiego zróżnicowania właściwości hydrauli-
cznych skał krystalicznych wyniki próbnego 
pompowania są wystarczająco dokładne do 
określenia rozkładu przewodności i przepusz-
czalności ośrodka, a ich interpretacja na bazie 
analizy statystycznej opisuje zarówno warto-
ści typowe, jak i zmiennności regionalne. 
Krasny [6] zakłada, że zarówno wartość prze-
wodności hydraulicznej skał, jak i wydajności 
jednostkowej studni (q) wykazują rozkład 
logarytmiczny, co autorzy prezentowanej pra-
cy potwierdzają w pełni. W proponowanej me-
todzie przyjęto, że najlepszą charakterystyką 
opisującą regionalną zmienność przewodności 
hydraulicznej jest wskaźnik wydajności jedno-
stkowej Y = log(101<j) , gdzie: q oznacza 
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Ryc. 3. Brak wyraźnej zależności wydajności całkowitej studni (a) i wydajności jednostkowej studni (b) od głębokości nawiercenia 
zwierciadła wody licząc od stropu utworów krystalicznych 
Fig. 3. Lack of correlation between well discharge (a) specific capacity (b) and thicknes of hard rocks 

wydatek jednostkowy studni wyrażony w l/s/m. Zmienność 
wskaźnika przewodności hydraulicznej jest podstawą wy-
dzielenia sześciu klas wodoprzewodności, od bardzo wyso-
kiej, klasy pierwszej, gdzie Y > 7, a q powyżej 10 l/s/m 
do nieznacznej, tj. klasy szóstej, gdzie Y < 3, a q jest 
miniejsze niż 0,001 l/s/m. Dysponując statystycznie istotną 
liczbą wyników próbnych pompowań, wyznacza się war-
tość średnią rozpatrywanego zbioru. O przynależności do 
danej klasy decyduje zakres wskaźnika Y ±S, gdzie Y jest 
średnią arytmetyczną wskaźnika wydajności jednostkowej 
studni, a S oznacza odchylenie standardowe wskaźnika Y. 
Jeżeli ponad 70% analizowanych danych należy do danego 
przedziału Y, wówczas skały te zalicza się do danej klasy. 
W przypadku, gdy 30-70% wartości znajdują się w dwóch 
(rzadziej trzech) różnych przedziałach, wówczas badane 
skały zalicza się do dwóch (trzech) klas. Graficznym wyra-
zem tej klasyfikacji jest wykres, gdzie oś pionowa wyrażona 
jest w skali prawdopodobieństwa. Na osi poziomej odkłada-
ne są wartości T, q \Y. Ilustrację wykorzystania tej metody 
przedstawiono na ryc. 4. Metoda Krasnego pozwala również 
określić stopień zróżnicowania środowiska występowania 
wód podziemnych. Krasny proponuje wykorzystanie do te-
go celu odchylenia standardowego wartości wskaźnika Y i 
wyznacza sześć grup zmienności ośrodka oznaczonych 
symbolami a-f. Poniższe zestawienie przedstawia zakres 
zmienności standardowego odchylenia i odpowiadające mu 
określenie niejednorodności ośrodka skalnego: 

S < 0,2 — środowisko homogeniczne, 
0,2 < S< 0,4 — środowisko nieznacznie heterogeniczne, 
0,4 < S < 0,6 — środowisko średnio heterogeniczne, 
0,6 < S < 0,8 — środowisko znacznie heterogeniczne, 

Tab. 2. Charakterystyka statystyczna analizowanych wyni-
ków pompowań otworów studziennych 

Q Im'/hl S|.n| 4 
Im-Vh/uil /.w fin] 

Minimum 0,2 5,95 0,004 2,0 
Maksimum 67,0 84,0 3,227 148,0 
Średnia arytmetyczna 14,3 30,9 0,539 40,4 
Mediana 7,1 30,1 0,257 33,5 
Średnia geometryczna 5,9 25,1 0,234 28,7 

0,8< S <1,0 — środowisko bardzo heterogeniczne, 
S >1,0 — środowisko ekstremalnie heterogeniczne. 

Przedstawiona klasyfikacja i opis zmienności pozwalają 
jednoznacznie zaliczyć wartości przewodności hydraulicz-
nej i wydajności do danej klasy. Pozwala to uniknąć opiso-
wych te rmniów typu „niska wodonośność" , „ s ł a b a 
wydajność" czy „skały bezwodne" itp., które to terminy są 
wieloznaczne i mało precyzyjne. Omawiana klasyfikacja 
unifikuje terminologię i pozwala poza zaszeregowaniem 
danej grupy skał do określonych wartości przewodności 
hydraulicznej, jednocześnie określić perspektywy uzyska-
nia wód podziemnych, co z kolei umożliwia lepszą lokali-
zację studni. 

Analizując wyniki hydrogeologiczne z obszaru bloku 
przedsudeckiego, zgodnie z wyżej opisaną klasyfikacją, za-
liczyć należy omawiane skały do dwóch klas przewodności 
i wydajności, tj. niskich i średnich (klasa IV i III). Średnia 
arytmetyczna wartość wskaźnika F wynosi 4,77 (ryc. 4). 
Odpowiada to wartości wskaźnika przewodności hydrauli-
cznej T = 6 m7d. Średnia wydajność jednostkowa studni 
wynosi 0,065 l/s/m, tj. 0,234 m /h/m. Na podkreślenie zasłu-
guje fakt, że znaczna część omawianych danych należy do 
klasy średnich parametrów hydrogeologicznych. Niskie 
wartości Y rzędu 3,3—4,5 pochodzą zarówno z obszaru 
Ciepłowodów, Niemczy, jak i Przerzeczyna Zdroju (p. tab. 
1). Wartości najwyższe ok. 5,0-5,9 sa typowe dla gnejsów 
sowiogórskich i pochodzą z rejonu Bielawy i Piławy oraz 
pojedyncze wartości z rejonu Niemczy (2 studnie). Gnejsy 
sowiogórskie wykazują względnie jednorodny rozkład pa-
rametru przewodności hydraulicznej, co zapewne związane 
jest również z dopływem wód głębokiego krążenia z pobli-
skiego obszaru górskiego. Fakt ten m. in. sugerowała Bo-
cheńska et a l . [ l ] . Wartość odchylenia standardowego 
wskaźnika Y, dla całego zbioru danych, wynosi 0,67, co 
pozwala zaliczyć środowisko występowania wód podzie-
mnych do klasy znacznej heterogeniczności. 

Porównanie wodonośnych skał krystalicznych 
i osadowych 

W celu zobrazowania pozycji wodonośnych skał krysta-
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Ryc. 4. Rozkład wskaźnika wydajności jednostkowej (У) utworów 
krystalicznych na wykresie prawdopodobieństwa 
Fig. 4. Distribution of the specific capacity index (К) for hard rocks 
on probability plot 
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Ryc. 5. Porównanie rozkładu wskaźnika wydajności jednostkowej 
(Y) utworów krystalicznych ze wskaźnikami wydajności osado-
wych skał kredowych i trzeciorzędowych 
Fig. 5. Comparison of specific capacity index (Y) for hard rocks 
and sedimentary Cretaceous, Tertiaty rocks 

licznych wśród innych skał, a szczególnie skał osadowych, 
przeprowadzono analizę porównawczą z obszarami Gór 
Stołowych (26 studni) i z obszaru Ziębic (17 studni). W 
pierwszym przypadku wody podziemne występują w pia-
skowcach i marglach kredy górnej, podczas gdy w drugim 
— w piaszczystych osadach trzeciorzędu. Wykres położenia 
analizowanych populacji na tle skał krystalicznych ilustruje 
ryc. 5. Zauważa się wyższą wartość średnią wskaźnika Y dla 
skał kredowych wynoszącą 5,45, co pozwala zaliczyć anli-
zowane skały do grupy średnich i niskich przewodności, tj. 
klas III i IV, a więc tej samej, do której należą skały krysta-
liczne bloku. W przypadku piaszczystych osadów trzecio-
rzędu, gdzie średnia wartość У wynosi 5,92, skały te należą 
do grup średnich i wysokich przewodności. Klasyfikacja ta 
pozwala stwierdzić, że analizowane skały krystaliczne są 
położone, w porównaniu z niektórymi skałami osadowymi, 
w tej samej grupie lub o rząd, bądź dwa rzędy wielkości 
niżej, np. w porównaniu z kenozoicznymi skałami osadowy-
mi. Pogląd o braku możliwości uzyskania wód podziemnych 
ze skał krystalicznych nie zawsze jest więc słuszny. Skały 

te, jak wykazano powyżej, mogą być źródłem zaopatrzenia 
w wody podziemne w strefach spękań, nawet na znacznych 
głębokościach. Skały osadowe, co jest oczywiste, wykazują 
niższą wartość odchylenia standardowego (У poniżej 0,6), 
co pozwala opisać je jako średnio zróżnicowane środowisko 
występowania wód podziemnych. 

Wnioski 

Wnioski sformułowane poniżej wynikają z analizy 44 
wyników próbnych pompowań i eksploatacji studni ujmu-
jących wodę ze skał krystalicznych. W rozważaniach nie 
uwzględniono negatywnych wyników opróbowań hydro-
geologicznych, ze względu na ich brak w archiwach. 

1. Rozważane ujęcia wód podziemnych w skałach kry-
stalicznych bloku przedsudeckiego wykazują brak tendencji 
spadkowej wydajności całkowitej i wydajności jednostko-
wej z głębokością nawiercenia wody w granicach do 200 m. 
Nie obserwuje się także zmian wydajności ze wrostem głę-
bokości występowania stref wodonośnych w skałach krysta-
licznych do 120 m. 

2. Formacje krystaliczne należą do grupy skał o niskich 
i średnich wartościach wskaźnika przewodności hydraulicz-
nej i wydajności jednostkowej, zgodnie z klasyfikacją Kras-
nego. Studnie w tych utworach charakteryzują się znacznym 
zróżnicowaniem wydajności całkowitych w zakresie od 0,2 do 
67,0 m /h. Średnia wydajność studni typowej wynosi 5,9 m/h. 

3. Skały krystaliczne, zalegające na bloku przedsudeckim 
pod pokrywą osadów kenozoicznych, mogą być źródłem za-
opatrzenia w wody podziemne w strefach intensywnych 
spękań. Osobnym problemem jest optymalny sposób loka-
lizacji tych studni i ujmowania wód podziemnych. 
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