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Susza rozwija się w 4 etapach - typy suszy:

SUSZA   ATMOSFERYCZNA

SUSZA  ROLNICZA

SUSZA  HYDROLOGICZNA 

SUSZA  HYDROGEOLOGICZNA

SUSZA – wielowymiarowe zjawisko
W myśl art. 3 Ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558) susza definiowana 
jest jako katastrofa naturalna (zdarzenie związane z działaniem sił natury) która może eskalować do klęski żywiołowej. 

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego niedoboru wody i 
susz w Unii Europejskiej COM(2007)414 oraz w tekście Sprawozdania z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie 
niedoboru wody i susz COM(2012)672, za suszę uznaje zjawisko o charakterze naturalnym, 
tj. tymczasowy spadek dostępności wody związany m.in. z brakiem opadów.

„Susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność 
wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych.” (IMGW-PIB) 



SUSZA – wielowymiarowe zjawisko

• Susza z punktu widzenia metod analizy zjawiska
stawia wiele wyzwań o czym świadczy m.in. na
poziomie Komisji Europejskiej ciągłe poszukiwanie
optymalnych i efektywnych wskaźników identyfikacji
oraz modeli predykcji suszy.

• Zjawisko suszy wymaga wielowymiarowego ujęcia
szeregu wzajemnie powiązanych procesów na
poziomie poszczególnych typów suszy oraz
wzajemnych powiązań między nimi.

•Konieczność tworzenia obszernych baz danych i
wykorzystania wielu metod ich przetwarzania.

Schemat blokowy propagacji suszy w cyklu hydrologicznym (na podstawie Stahl, 2001) 
Źródło : IMGW-PIB Posucha http://posucha.imgw.pl



Susza – identyfikacja zagrożenia i ryzyka

I. Doświadczenie w analizach suszy

II. Plany i kierunki rozwoju analiz suszy



Wszystkie typy susz charakteryzowano pod względem 
parametrów: *

• okresów pojawiania się suszy

• czasu trwania suszy

• intensywności

• rozkładu przestrzennego suszy

• trendu zmian

• z uwzględnieniem scenariuszy zmian klimatu

*zgodnie z metodyką  KZGW: „Ochrona przed suszą w planowaniu 
gospodarowania wodami. Metodyka postępowania” (RS-EKO, 2013)

Zrealizowane prace w zakresie przygotowania 

Projektów planów przeciwdziałania skutkom suszy 
w regionach wodnych znajdujących się w granicach 

RZGW w Warszawie i RZGW w Gdańsku:

 „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu i natężenia na 
terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach 
dyspozycyjności zasobów wodnych.” WIND-HYDRO 2014

 „Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań służących 
ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych.” WIND-HYDRO, Eco-Gem 2014

 „Opracowanie projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Dolnej Wisły 
wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej skutki.“ Eco-Gem 2014

http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/zarzadzanie-zasobami-wodnymi/susza 

Uzyskane wyniki analiz zjawiska suszy aktualnie stanowią podstawę do opracowania - wymaganych zgodnie z art. 88s 
ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz. 145) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW - Dyrektywa 
2000/60/WE) – planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych obu RZGW. 

SUSZA – doświadczenie i zakres analiz



Metodyka – założenia i podstawowe źródła danych

Typ suszy Wskaźniki wykorzystane w analizie

ATMOSFERYCZNA
SPI(WKE) ) (wskaźnik standaryzowanego opadu)
+ klasyfikacja lat suchych wg Kaczorowskiej

ROLNICZA (glebowa)

KBW (klimatyczny bilans wodny), 

PDSI (wskaźnik surowości suszy Palmera), 

fAPAR (WKE) (akumulowana energia fotosyntetycznie czynna)

HYDROLOGICZNA

ThLM (Q70) (Treshold Lewel Method - metoda przepływu
granicznego; dla Q70 z krzywej sum czasu trwania wraz z
wyższymi)
+ wskaźniki charakteryzujące intensywności, czas trwania i 
okresy występowania niżówek oraz wskaźniki obrazujące 
warunki zasobów nienaruszalnych i dyspozycyjnych

HYDROGEOLOGICZNA
kn - niżówki/suszy w wodach podziemnych w oparciu o SNG
(średni niski stan z wielolecia); odchylenie aktualnego stanu
właśnie w stosunku do SNG

Wykaz obligatoryjnych wskaźników identyfikacji zjawiska suszy ŹRÓDŁA DANYCH (podstawowe): 
• dane meteorologiczne monitoringu IMGW-PIB w zakresie

1.sum dobowych opadu
2.średniej dobowej temperatury powietrza, prędkości 

wiatru, usłonecznienia
3.wilgotności względnej

• dane hydrologiczne monitoringu IMGW-PIB w zakresie 
średnich dobowych przepływów na posterunkach 
wodowskazowych

• dane bazy Pobory udostępnionych przez PIG w zakresie 
wartości poboru wód podziemnych z ujęć dla roku 2012;
• dane z wykazów wód opracowane przez Dyrektora 
RZGW w Warszawie na podstawie art. 113 ust. 3 i 4 ustawy 
Prawo wodne;
• danych katastru wodnego
• mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000 zakupiona 
przez WIND-HYDRO od IUNG-PiB w Puławach i 
wykorzystanej zgodnie z zakresem licencji; 
• CORINE LAND COVER 2006;
• dane wektorowe podziału administracyjnego kraju 
pozyskane z zasobów CODGiK
• dane MPHP 2010
• dane RZGW nt. żeglugi śródlądowej itp..



Metodyka – założenia, zastosowania metod geostatystycznych GIS 

• wyznaczanie obszarów zagrożonych suszą i narażonych na jej skutki

Analiza w siatce pól podstawowych
dyskretyzacja wyników przez uśrednienie w model siatki pól 

podstawowych siatki heksagonalnej

Kwadrat  2km; 0stopni

Heksagon  2km; 45 stopni

Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/zarzadzanie-zasobami-wodnymi/susza 



Identyfikacja obszarów zagrożonych występowaniem zjawiska suszy

Susza Atmosferyczna
• 1. Udział miesięcy bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%] wg SPI;

• 2. Udział lat bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%] wg SPI;

• 3. Tendencja zmian w seriach rocznych wartości SPI  [kierunek +; -];

• 4. Zasięgi susz lat z suszą atmosferyczną  (1976, 1982, 1989, 1991, 2003) 
wg zasięgów intensywności susz na poziomie SPI ≤  -1,5 i SPI -0,5 ÷ -1,5.

Susza Rolnicza
• Udział miesięcy z suszą w wieloleciu [%],

• Udział miesięcy bliskich suszy (posusznych) w wieloleciu [%] ,

• Okresy występowania [% wystąpień w poszczególnych okresach 
sezonu wegetacyjnego] .

Susza Hydrologiczna
• 1. WPWN - Wskaźnik procentowy występowania niżówek  [%]

• 2. Średnia liczba niżówek w roku [liczba niżówek/rok]

• 3. Średni czas trwania niżówki [dni]

• 4. Wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych 
niżówki ekstremalnej eksWNDZW [tys. m3/ km2]

• 5. Tendencja zmian w seriach średnich rocznych przepływów 
niżówki  [kierunek +; -].

Susza Hydrogeologiczna
• 1. występowania niżówki 

• 2. tendencji do głębokiej niżówki

• 3. występowania niżówek/suszy o długości 
powyżej 3 miesięcy 

• 4. rodzajów wydzieleń geograficznych 

IV SILNIE NARAŻONE

III BARDZO NARAŻONE

II UMIARKOWANIE NARAŻONE

I SŁABO/ NIENARAŻONE

Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/zarzadzanie-zasobami-wodnymi/susza 



Obszary zagrożone występowaniem suszy – 4 typów susz

Liczba zidentyfikowanych typów 
susz o silnym i znacznym 

zagrożeniu wystąpienia na danym 
terenie

Poziom zagrożenia 
występowania susz

Występują wszystkie 4 typy suszy BARDZO WYSOKI

Występują 3 typy suszy WYSOKI

Występują 2 typy suszy ZNACZNY

Występuje 1 typ suszy UMIARKOWANY

Nie stwierdzono występowania 
susz silnych i b. intensywnych

BRAK 

Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/zarzadzanie-zasobami-wodnymi/susza 



Obszary narażone na występowanie skutków suszy – ryzyko suszy

R (ryzyko suszy) =  Z (zagrożenie suszą) ∙ V (podatność na straty)

kryteria  hierarchizacja obszarów narażonych na występowanie skutków 

suszy

1. CZAS TRWANIA SUSZY

2. OKRES WYSTĘPOWANIA SUSZY

3. INTENSYWNOŚĆ SUSZY

4. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH

5.       ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ

6.       ROLNICTWO

7.       ENERGETYKA

8.       PRZEMYSŁ

9.       ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

10.     WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA BRAK WODY, 

W TYM ANALIZA EKONOMICZNA POTENCJALNIE PONOSZONYCH STRAT

IV - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w 

STOPNIU NAJWYŻSZYM i wysokim- wymagające 

SZCZEGÓLNYCH działań łagodzących tj. działań 

BIEŻĄCYCH, KRÓTKOOKRESOWYCH oraz 

DŁUGOOKRESOWYCH;

III - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w 

STOPNIU WYSOKIM - wymagające działań łagodzących 

BIEŻĄCYCH, KRÓTKOOKRESOWYCH i PODSTAWOWYCH 

DŁUGOOKRESOWYCH;

II - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w 

STOPNIU UMIARKOWANYM - wymagające działań 

łagodzących BIEŻĄCYCH, 

I - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w 

STOPNIU NISKIM - NIEWYMAGAJĄCE działań 

łagodzących za wyjątkiem PODSTAWOWYCH 

BIEŻĄCYCH

BIEŻĄCE możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy

KRÓTKOOKRESOWE które powinny być realizowane w danym cyklu planistycznym  tj. do 6 lat

DŁUGOOKRESOWE które mogą być realizowane w długiej perspektywie czasowej > 6 lat



Katalogi działań dla poszczególnych regionów wodnych

BIEŻĄCE możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy

KRÓTKOOKRESOWE które powinny być realizowane w danym cyklu planistycznym  tj. do 6 lat

DŁUGOOKRESOWE które mogą być realizowane w długiej perspektywie czasowej > 6 lat

Źródło: http://warszawa.rzgw.gov.pl/nasza-dzialalnosc/zarzadzanie-zasobami-wodnymi/susza 



Serwis Agrometeo - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w 
Falentach (ITP). Monitoring jest oparty na wskaźniku standardowego 
opadu (SPI), uwilgocenia gleby (SMI), deficytu wody dla roślin 
uprawnych (CDI) oraz potencjalnej redukcji plonów końcowych (YR). 

http://agrometeo.itp.edu.pl/

Serwisy  suszy  www - monitoring suszy w Polsce  (przykłady)

Monitoring operacyjny suszy hydrogeologicznej realizowany jest w 
ramach Państwowej Służby Hydrogeologicznej wchodzącej w zakres 
działalności Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB). 

http://www.psh.gov.pl/ 

Monitoring suszy rolniczej dla obszaru całej Polski prowadzi 
Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG-PIB) 
na podstawie wskaźnika KBW 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/ http://posucha.imgw.pl/

Monitoring suszy atmosferycznej i hydrologicznej w ramach części 
prognostyczno-operacyjnej serwisu IMGW-PIB

Europejskie Obserwatorium Suszy   http://edo.jrc.ec.europa.eu
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Energetyka zaw. – analiza suszy pod kątem 

utrzymania poziomu produkcji energii elektrycznej

Mała Energetyka Wodna (MEW) – analiza 

suszy w kontekście utrzymania poziomu produkcji 
energii elektrycznej (OZE)

Rolnictwo – identyfikacja suszy pod kątem 

szacowania plonów

Leśnictwo – Identyfikacja zagrożenia  suszą  m.in. 

pod kątem występowania późniejszych chorób, jak i 
wycinek

ZWIK – analiza suszy pod kątem utrzymania 

zaopatrzenia w wodę pitną

Zakłady ubezpieczeniowe – szacowanie ryzyka 

do  produktów ubezpieczeniowych

DOBRE 
PRAKTYKI

PROGNOZA

“Service 4 Drought Monitoring applying Satellite Data” - “Usługa monitoringu suszy  z wykorzystaniem danych satelitarnych”
II. Plany i kierunki rozwoju analiz suszy
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