


Wody podziemne 
Woda podziemna - to woda zmagazynowana w wolnych przestrzeniach skał 

zalegających poniżej powierzchni Ziemi. Stanowią jeden z bardzo 
istotnych  elementów obiegu wody w przyrodzie. 

Pochodzenie wód 
podziemnych 

Infiltracyjne 

(tworzą się na skutek 
przesiąkanie do ziemi 

wód opadowych, 
roztopowych i 

powierzchniowych) 

Juwenilne 

(powstają na obszary 
aktywne wulkanicznie 
na skutek kondensacji 
pary wodnej zawartej 

w magmie) 

Kondensacyjne 

(powstają w wyniku 
kondensacji pary 

wodnej na 
powierzchni ziemi lub 

w glebie) 

Reliktowe 

(pochodzą z dawnych 
epok geologicznych, są 

pozostałościami po 
istniejących kiedyś 

morzach lub jeziorach) 



Charakterystyka wód podziemnych 

Ilość, jakość i sposób zalegania wód podziemnych są uzależnione od: 
- wielkości opadów 
- gęstości sieci wód powierzchniowych 
- rodzaju skał i ich ułożenia 
 

Woda opadowa infiltruje w głąb ziemi przez  
strefę aeracji, w której w wolnych przestrzeniach 
skalnych znajdują się cząsteczki powietrza. 
Poniżej znajduje się strefa saturacji czyli pełnego 
nasycenia wodą, gdzie nie występuje powietrze. 

Zwierciadła wód podziemnych: 
-swobodne (czyli nieograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną, dzięki czemu 
możliwe jest jego podnoszenie się), 
-napięte ( czyli ograniczone od góry warstwą nieprzepuszczalną, uniemożliwiające 
podnoszenie się poziomu zwierciadła wody) 
 



Rodzaje wód podziemnych 
Wody przypowierzchniowe – zalegają bardzo 
płytko pod powierzchnią ziemi, w 
zagłębieniach terenu i dolinach rzecznych, 
nad brzegami jezior. Są silnie 
zanieczyszczone. 

Wody gruntowe - zasilane są przez wody 
opadowe, są oddzielone od powierzchni 
terenu strefą aeracji. Wody te przesiąkając 
przez warstwę skał przepuszczalnych 
ulegają naturalnemu oczyszczeniu- często 
zasilają studnie głębinowe. 

Wody wgłębne – znajdują się w warstwach wodonośnych przykrytych skałami 
nieprzepuszczalnymi, tworzą się w wyniku przenikania wód przez przerwy w skałach 
nieprzepuszczalnych. Są czyste. 

Wody głębinowe – zalegają na dużych głębokościach, od powierzchni ziemi są 
oddzielone wieloma warstwami skał nieprzepuszczalnych. Nie są zasilane przez wody 
opadowe, są to wody reliktowe.  



Wody termalne 
Wody termalne – ich temperatura jest wyższa niż średnia roczna 
temperatura powietrza na obszarze ich występowania. Są one 
krystalicznie czyste. Wody takie są wysoko zmineralizowane. 
W Polsce za wody termalne uznaje się wody o temperaturze powyżej 
20°C, występują m.in. w Cieplicach (44°C) oraz w Ciechocinku (38°C).  
 
 Wody mineralne 
Wody mineralne – mówimy o nich wtedy, jeżeli w 1 
litrze wody podziemnej znajduje się 1 gram 
rozpuszczonych związków mineralnych. Gdy ilość ta 
wynosi od 0,5 do 1 g/l, to mówimy o wodzie słabo 
zmineralizowanej.  
W Polsce największe ilości wód mineralnych 
występują w Sudetach (Kudowa-Zdrój, Polanica-
Zdrój), Karpatach (Krynica Zdrój) oraz na Kujawach 
(Ciechocinek) 



Wody artezyjskie i subartezyjskie 
Wody artezyjskie – wody podziemne występujące pod ciśnieniem 
hydrostatycznym, zdolne do samoczynnego wypływu na powierzchnię 
ze studni. 
 
Wody subartezyjskie – wody podziemne występujące w warstwach 
wodonośnych pod skałami nieprzepuszczalnymi, pod niskim ciśnieniem 
hydrostatycznym, w przypadku których słup wody w odwiercie nie sięga 
powierzchni ziemi, jednak podnosi się wyżej, niż nawiercone zostało 
zwierciadło wód podziemnych. 



Źródła i ich klasyfikacja 
Źródło – to naturalny, samoczynny i skoncentrowany w jednym miejscu 

wypływ wody podziemnej na powierzchnię ziemi.  
 

Klasyfikacja źródeł według różnych kryteriów 

• Źródło zstępujące (woda spływa z obszarów położonych wyżej ii 
wypływa pod wpływem siły ciężkości) 

• Źródło wstępujące (wody wypływające pod wpływem ciśnienia 
hydrostatycznego) 

Przyczyna 
wypływu wody 

• Źródło warstwowe (występuje w skałach osadowych) 

• Źródło szczelinowe (występuje w skałach magmowych, 
metamorficznych, wyprowadza wody krążące w szczelinach) 

• Źródło uskokowe (wyprowadza wodę przez szczelinę która jest 
położona wzdłuż uskoku przecinającego warstwy nieprzepuszczalne) 

• Źródła krasowe (występuje na obszarach krasowych, zbiera wody z 
różnych szczelin i wypływa jako podziemna rzeka) 

Budowa 
geologiczna i 

charakter 
wypływu 

• Źródła stokowe (położone na stoku) 

• Źródła dolinne (znajdują się na dnie dolin) 

• Gejzery (występują na obszarach wulkanicznych) 

Położenie w 
stosunku do form 

ukształtowania 
powierzchni 



Typy źródeł  

Źródła wstępujące 

Źródła zstępujące Źródła uskokowe 

Źródło krasowe 

Źródło warstwowe 
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