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Abstract:
Ciepłowody village was knowing as thermal water occurrence area from Middle Ages. In
this article a possibility of finding thermal water of shallow depth is presented. Temperature
measurements of groundwater were carried out in the wells. In the SW and N parts of
Ciepłowody village recorded (march 2004) higher temperatures than average for all
Ciepłowody village and higher than average air temperature. Points with higher temperatures
were found on the fault zones, where an uplift of crystalline rocks occurs. These zones can
be perspective for thermal water intake.

WSTĘP
Miejscowość Ciepłowody i jej okolice już
w okresie średniowiecza były kojarzone z wodami termalnymi, o czym świadczy nazwa tej
wsi, która pochodzi z XIII wieku. Ponadto w herbie Ciepłowodów oprócz tarczy i czarnego tura
widoczny jest biały pas przedstawiający ciepłe
źródła. Również dziewiętnastowieczne niemieckie prace naukowe opisywały źródła termalne
występujące w Ciepłowodach. Johann Adam Valentin Weigel opisuje studnie z wodą mineralną
wykorzystywaną na potrzeby spożywcze i gospodarcze. W pracy pt. Geograficzny, przyrodniczy
i technologiczny opis suwerennego Księstwa Śląskiego Weigel (1806) pisze, że ciepłowódzkie
źródło znajdowało się w pańskim majątku i za-

wierało utlenione, kwaśne żelazo. Autor pisał
również, że poza pobudzającą siłą ciepłej lub
zimnej kąpieli ma ono jeszcze dodatkową właściwość, która może być wykorzystywana w leczeniu wielu różnorodnych dolegliwości. Starsza literatura podaje, że do Małej Ślęży w Ciepłowodach (obecnie rejon po dawnym PGR)
dopływa lewostronny ciek, który za czasów słowiańskich nosił nazwę Ciepła Woda (Barbacki,
Bujakowski, Hołojuch 1996). Wykonane w 1927
roku pomiary w samym cieku i w pobliskiej studni wykazały, że temperatura wody wynosi 9oC,
przy temperaturze powietrza –12oC, oraz 7oC
przy –24oC. Te wszystkie informacje wskazują
i pozwalają sądzić, że na terenie wsi Ciepłowody i bliskiej okolicy jest prawdopodobne występowanie wód termalnych na relatywnie niedużej głębokości.
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WARUNKI PRZYRODNICZE
Gmina wiejska Ciepłowody położona jest
w powiecie ząbkowickim w południowej części
Dolnego Śląska (ryc. 1).
Pod względem geograficznym leży na Przedgórzu Sudeckim w obrębie Wzgórz Dobrzenickich, Niemczańskich, Szklarskich i Lipowych.
W ukształtowaniu powierzchni tego rejonu wy-

raźne zaznaczają się pasma wzniesień i rozdzielających je obniżeń, wykorzystywanych przez dopływy Odry (Ślężę z Małą Ślężą i Oławę) oraz
dopływy Nysy Kłodzkiej. Głównym ciekiem wodnym odwadniającym teren gminy jest rzeka Mała
Ślęża. Deniwelacje terenu sięgają około 160
metrów. Na opisywanym terenie średnia roczna
temperatura powietrza wynosi około 8oC, a średnie roczne opady z wielolecia wynoszą 605 mm
(obszar Ciepłowodów, Niemczy i Przerzeczyna
Zdrój).

Ryc. 1. Lokalizacja obszaru badań
Fig. 1.

Location of study area

Objaśnienia: A-A’ – linia przekroju hydrogeologicznego

Pod względem geologicznym opisywany teren należy do bloku przedsudeckiego. Występują tu paleozoiczne skały metamorficzne
(łupki łyszczykowe, para- i ortognejsy) zaliczane do środkowowaryscyjskiego progu krystalicznego. Podłoże krystaliczne w ciągu setek
milionów lat uległo wielu procesom tektonicznym, powodując powstanie głębokich szczelin
i rozłamów oraz gęstej sieci spękań skalnych
(Mazur, Puziewicz 1995). Przeważające głębokości występowania skał paleozoicznych to 40–
–50 m p.p.t. (ryc. 2).
Jednak w okolicach Ciepłowodów obserwuje się podniesienie stropu skał krystalicznych
w postaci zrębu. Występują one tam już na głę-

bokości około 20 m p.p.t. Na całym obszarze
badań zalega ciągła warstwa osadów kenozoicznych o miąższości wahającej się od 20 do 50 m.
Osady czwartorzędowe to przede wszystkim gliny polodowcowe z przewarstwieniami fluwioglacjalnych piasków i żwirów. Miąższość tych
osadów waha się od kilku do około 25 metrów.
Z kolei osady trzeciorzędowe rzeczno-jeziorne
o miąższości od kilku do ponad 30 m, są reprezentowane głównie przez iły ze wstawkami osadów piaszczystych.
Wody podziemne występują zarówno w osadach kenozoicznych, jak i w skałach krystalicznych (Grzegorczyk 1989; Grzegorczyk, Jaworska 1991). W osadach czwartorzędowych woda
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występuje w soczewkach piasków i żwirów o niewielkiej miąższości dochodzącej do 8 m. Zwierciadło jest najczęściej napięte i stabilizuje się
średnio na głębokości około 4 m p.p.t. Wydajności studni dochodzą do 15 m3/h. Natomiast
wodonośne osady trzeciorzędowe występują
w formie piasków i żwirów o miąższościach dochodzących sporadycznie do ponad kilkunastu
metrów. Są one głównym źródłem zaopatrzenia
lokalnej ludności w wodę pitną. Wydajności
z otworu sięgają nawet 40 m3/h (Kołodziej
1979). Poziomy trzeciorzędowe są zasilane poprzez infiltracje wód opadowych oraz poprzez
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dopływ z podłoża krystalicznego. Trzecim miejscem występowania wód podziemnych są skały krystaliczne tworzące szczelinowy ośrodek
skalny. Wydajności studni odwierconych w skałach krystalicznych na terenie wsi Ciepłowody wynoszą od 0,35 do prawie 11 m3/h, przy
depresjach dochodzących do 84 metrów (Staśko, Tarka 1995). Głównym czynnikiem decydującym o wydajności studzien jest stopień zeszczelinowania podłoża. Mniejszy wpływ ma głębokość występowania zwierciadła wody podziemnej i miąższość przewierconej skały krystalicznej.

Ryc. 2. Przekrój hydrogeologiczny A-A’ (Olichwer)
Fig. 2.

Hydrogeological cross-section A-A’ (Olichwer)

Sudety oraz ich przedgórze znane są z występowania wód termalnych. Wody termalne bloku przedsudeckiego są prawdopodobnie związane ze spękaną strefą progu krystalicznego środkowej Odry i jego otoczenia (strefa Niemczy),
gdzie skały krystaliczne wykazują wysoki stopień
zdyslokowania oraz występują liczne intruzje
granitowe (Dowgiałło 1996).

TERMIKA WÓD PODZIEMNYCH
W celu określenia możliwości występowania wód termalnych na niewielkich głębokościach przeprowadzono na obszarze wsi Ciepło-

wody badania termiki płytki wód podziemnych.
W roku 2004 wykonano kilkukrotne badania
temperatury wód podziemnych w dostępnych
otworach studziennych, studniach gospodarskich oraz źródłach. Ogółem pomiary wykonano w 17 punktach rozmieszczonych równomiernie na obszarze badań. Na ich podstawie wykonano mapę rozkładu temperatur (ryc. 3).
Do stworzenia mapy posłużyły dane z marca
2004, czyli z końca okresu zimowego. Wówczas
to płytkie wody podziemne powinny mieć najniższe w ciągu roku temperatury i znacznie poniżej średniej rocznej temperatury na danym
terenie. Jak widać na rycinie 3, najwyższą temperaturę zanotowano w południowej i południo-
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wo-zachodniej części wsi Ciepłowody. W punkcie nr 13 zaobserwowana temperatura wynosiła
+9,3oC i była ona wyższa o około 2oC niż tło
temperaturowe na obszarze badań. Punkt ten
zlokalizowany jest na terenie byłego PGR,
w miejscu, gdzie w literaturze przedwojennej zanotowano stosunkowo wysokie temperatury
wody w przepływającym niedaleko potoku,
w okresach bardzo niskich temperatur powietrza
dochodzących do –24oC. Podwyższone temperatury wody podziemnej sugerują, że może to być
predysponowane miejsce występowania wód ter-

malnych na terenie badań. Obszar podwyższonych temperatur ciągnie się od omawianego
punktu (obejmując również punkt nr 14) w kierunku punktu nr 10a. Stanowi go źródło, w którym zanotowano 8,7oC. Interesujący jest fakt, że
w odległej o 10 metrów od wspomnianego źródła studni zanotowano, po wprawdzie krótkotrwałym przepompowaniu, temperaturę o 1,5
stopnia niższą. Świadczy to niewątpliwie o skomplikowanym systemie krążenia wód, obejmującym zarówno osady kenozoiku, jak i niżej ległe
utwory krystaliczne.

Ryc. 3. Rozkład temperatur płytkich wód podziemnych w rejonie Ciepłowodów
Fig. 3. Temperature distribution of shallow groundwaters in Ciepłowody region
Objaśnienia: 1 – punkt pomiarowy (numer/temperatura [oC]), 2 – izoterma, 3 – przebieg dyslokacji

Drugim miejscem z perspektywami płytkiego występowania wód termalnych jest północny
kraniec miejscowości Ciepłowody, gdzie w punkcie nr 4 (ryc. 3) zanotowano temperaturę wód
podziemnych wynoszącą 8,9oC.
Dalszy etap prac polegał na analizie zmian
temperatury wód podziemnych wraz z głębokością położenia zwierciadła statycznego. Wyniki
przedstawia rycina 4. Na rycinie tej można za-

obserwować, że płytkie wody podziemne charakteryzują się najniższymi temperaturami od
5 do 6,5oC. Następnie wraz z głębokością obserwuje się wzrost temperatury do 7,8oC. Osobną
grupę na wykresie stanowią punkty mające temperaturę powyżej 8,5oC. Może to potwierdzać
wcześniejszy wniosek, że punkty te reprezentują
strefy, gdzie można się spodziewać płytko występujących wód termalnych.
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Ryc. 4. Wykres wzrostu temperatury wód podziemnych wraz z
głębokością położenia zwierciadła statycznego
Fig. 4.

Increase temperature diagram of groundwaters together with
depth of statical groundwater table

PODSUMOWANIE I WNIOSKI
Miejscowość Ciepłowody i jej okolice już od
średniowiecza kojarzone są z wodami termalny-
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mi. Przeprowadzone przez autorów badania
potwierdzają obserwacje pochodzące sprzed
II wojny światowej, że w okolicach byłego PGRu wody podziemne charakteryzują się podwyższoną temperaturą. Zaobserwowane w tym miejscu pod koniec zimy temperatury przewyższają
o 1,5oC średnią roczną temperaturę powietrza
na tym terenie oraz o około 2oC przeciętne temperatury wody w pozostałych studniach. Drugim
miejscem występowania wyższych temperatur
wody jest północny skraj wsi Ciepłowody. O predysponowanej strefie występowania wód termalnych na opisywanym terenie świadczy również
budowa geologiczna. Podwyższone temperatury wód podziemnych korelują się bardzo dobrze
z przebiegiem stref uskokowych, na których
wyniesione są skały krystaliczne zalegające bezpośrednio pod osadami czwartorzędu o małych
miąższościach. Uzyskane wyniki są interesujące
i zachęcają do szczegółowszych badań hydrogeologicznych w powiązaniu z badaniami geofizycznymi.
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