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lokalizacja terenu badañ
REGION RACIBORSKI

XXIV

G³ówny poziom wodonoœny w utworach czwartorzêdu, lokalnie trzeciorzêdu (rozpoznanego poza granic¹ arkusza).
Poziom u¿ytkowy w utworach czwartorzêdu - piaski, ¿wiry, na g³êbokoœci od kilku do 70 m. Zwierciad³o wody swobodne lub pod ciœnieniem do 300 kPa, sporadycznie do 600 kPa. Wydajnoœæ
3
3
od kilku do 120 m /h, przewa¿nie od 5 do 50 m /h.
3
W utworach trzeciorzêdu warunki hydrogeologiczne s³abo rozpoznane. Wydajnoœæ do 10 m /h.

REGION SUDECKI

XXVI

Wody szczelinowe w utworach osadowych karbonu dolnego oraz w utworach krystalicznych (paleozoik-prekambr). Lokalne znaczenie maj¹ wody porowe w utworach rumoszowych oraz
piaszczysto - ¿wirowych w utworach czwartorzêdu.

XXVI 10

PODREGION G£UBCZYCKI
Poziom u¿ytkowy w utworach karbonu dolnego - szarog³azy, zlepieñce, piaskowce, ³upki, na g³êbokoœci od kilku do 30 m. Zwierciad³o wody swobodne lub pod niewielkim ciœnienie do
3
3
100 kPa. Wydajnoœæ od 2 (lokalnie mniej) do 20 m /h, przewa¿nie do 10 m /h.
Wody w utworach czwartorzêdu na g³êbokoœci od kilku do 40 m, przewa¿nie do 15 m. Zwierciad³o wody swobodne lub pod niewielkim ciœnieniem. Wydajnoœæ od 2 (lokalnie mniej) do
15 m3/h, w okolicach G³ubczyc do 80 m3/h.
W okolicach Kwiatoniowa wody porowo - szczelinowe w utworach kredy górnej - piaskowce na g³êbokoœci do kilku m. Zwierciad³o wody swobodne. Wydajnoœæ do 10 m3/h.
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g³ówny u¿ytkowy poziom wodonoœny
poziom u¿ytkowy o mniejszym znaczeniu

Wodonoœnoœæ - potencjalna wydajnoœæ typowego otworu studziennego, m3/h

Q

granica regionów

Symbole stratygraficzne:
Q - czwartorzêd
Tr - trzeciorzêd
C1 - karbon dolny

granica podregionów
granica rejonów

Poziom u¿ytkowy ujêty lub tylko zbadany nale¿y do utworów:

granica poziomu u¿ytkowego w utworach (Q)
czwartorzêdu (w ramach poszczególnych jednostek
hydrogeologicznych)

Ujêcia wodoci¹gowe:
komunalne (w tym wiejskie o poborze):

2 - 5 (lokalnie < 2)

czwartorzêdowych

5 - 10

trzeciorzêdowych

poni¿ej 1000 m /d

10 - 30

górnokredowych

powy¿ej 1000 m /d

30 - 70

górnotriasowych

inne o poborze powy¿ej 1000 m /d

70 - 120 (lokalnie > 120)

œrodkowotriasowych

3

3

3

dolnotriasowych

Punkty obserwacji wód podziemnych
Posterunki Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na obszarze:

dolnokarboñskich
G³êbokoœæ pierwszego u¿ytkowego poziomu wodnoœnego, m3/h

wysoczyzn morenowych

dewoñskich

piasków i ¿wirów wodnolodowcowych

20

60 interwa³y g³êbokoœci
240

studnia czynna

tarasów akumulacyjnych

granice obszarów

lessów na piaskach wodnolodowcowych

hydroizohipsy, m n.p.m.

ska³ krystalicznych pokrytych glinami
deluwialnymi

Izolacja pierwszego u¿ytkowego poziomu wodonoœnego od powierzchni
pe³na
po³owiczna
brak izolacji
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Branice DPS pow. g³ubczycki - Kolektory pionowe dla pompy ciep³a
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