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SUSZA – przyczyny, cechy, powiązania 

 Jakie są główne przyczyny wystąpienia suszy w naszych warunkach 
klimatycznych?  

 Czy i w jaki sposób działalność  człowieka potęguje lub 
łagodzi intensywność suszy?  

 Czy skutki suszy zależą głównie od fizyczno-geograficznych cech,  
czy podatności społeczeństwa i środowiska? Jaka jest 
niepewność?  

 W jakim stopniu sprzężone są procesy formowania się suszy jako 
zjawiska naturalnego i wywołanego działalnością  człowieka?  
Czy można zidentyfikować i zmienić zwrot sprzężenia, aby złagodzić 
skutki suszy?  

 Jak w praktyce prowadzić analizy w poszukiwaniu 
odpowiedzi na zadane pytania? 



PRZYCZYNY SUSZY  

 Jakie są główne przyczyny wystąpienia suszy w naszych warunkach klimatycznych?  
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Źródło: Van Loon, 2014, modyfikacja  

 W jakim stopniu sprzężone są procesy formowania się suszy jako zjawiska naturalnego  

i wywołanego działalnością  człowieka? Czy można zidentyfikować i zmienić zwrot sprzężenia, 

aby złagodzić skutki suszy?  



INTENSYWANOŚĆ SUSZY 
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naturalny reżim 

poziom graniczny suszy 
susza naturalna  +  
antropogeniczna 

Czas (lata)  

susza naturalna – wywołana zmiennością klimatu 

susza wywołana działalnością człowieka – wpływ człowieka na obieg wody 

susza zmodyfikowana przez człowieka - susza spowodowana 
połączeniem zmienności klimatu i wpływu człowieka na obieg wody lub 
susza wywołana klimatem wzmocniona lub złagodzona przez działalność 
człowieka  

Źródło: Van Loon, 2014, modyfikacja  

 Czy i w jaki sposób działalność  człowieka potęguje lub łagodzi intensywność suszy?  



SUSZA - WSKAŹNIKOWA OCENA 

 Czy skutki suszy zależą od fizyczno-geograficznych cech, czy podatności 
społeczeństwa i środowiska?  



OCENA ZAGROŻENIA SUSZĄ 

Ocena zagrożenia suszą jako system analizy oraz opracowania 
informacji w dążeniu do budowania wiedzy o suszy  
i minimalizacji skutków. 

 Jak w praktyce prowadzić analizy w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytania? 



OCENA SUSZY- NIEPEWNOŚĆ 

 Jak w praktyce prowadzić analizy w poszukiwaniu odpowiedzi na zadane pytania? 

Niepewność odnosi się do zjawisk losowych i procesów przyrodniczych, wypływa 
również ze zmieniających się warunków naturalnych, gospodarczych, społecznych  
i politycznych.  
 
 Źródła niepewności: 
• brak dostatecznego rozpoznania procesu, zjawiska (niepewność poznawcza) 
• brak informacji, danych, potrzebnych do rozwiazywania problemów (niepewność 

informacyjna), 
• podejmowanie decyzji w odniesieniu do przyszłości (niepewność w zarządzaniu). 
 

NIEPEWNOŚCIĄ należy zarządzać poprzez rozważenie możliwych do realizacji strategii,  
co w istocie sprowadza się do zarządzania ryzykiem w procesie planowania  

i zarządzania 



SUSZA jako ryzyko 
zjawisko złożone, wielowymiarowe, wywołujące negatywne skutki 

obserwowane w środowisku (systemach naturalnych), 
społeczeństwie i gospodarce (systemach społecznych).  

RYZYKO SUSZY 
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PROCES  OCENY RYZYKA SUSZY 

 



OCENA ZAGROŻENIA SUSZĄ 
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OCENA PODATNOŚĆ 

WSKAŹNIKI NARAŻENIA 

pokrycie terenu 

typ genetyczny gleb 

poziom zwierciadła  

wód podziemnych 

kompleksy glebowo- 

rolnicze 

WSKAŹNIKI ODPORNOŚCI 

Eta - Ewapotranspiracja aktualna  

SMI - wskaźnik wilgotności gleby 

WSKAŹNIKI WRAŻLIWOŚCI 

NDVI znormalizowany  

różnicowy wskaźnik wegetacji  

NDDI znormalizowany  

różnicowy wskaźnik suszy  



ZARZĄDZANIE RYZYKIEM SUSZY 

MONITORING 
I WCZESNE 

OSTRZEGANIE 

PODATNOŚĆ  
I OCENA 

SKUTKÓW 

ŁAGODZENIE 
SKUTKÓW, 

GOTOWOŚĆ, 
REAGOWANIE  



ANALIZA SWOT 

MOCNE STRONY: 
- rozwój systemów monitorowania, 

archiwizacji, wczesnego ostrzegania i 
rozpowszechniania danych na poziomie 
krajowym i regionalnym. 

- programy  przeciwdziałania skutkom 
suszy na poziomie regionów wodnych, 

- wspieranie inwestycji w infrastrukturę 
odporną na susze.  

SŁABE STRONY: 
- trudna ocena intensywności suszy ze 

względu na  jej zmienność czasowo-
przestrzenną, 

- brak danych o przeszłych skutkach, 
- ocena korzyści obecnych działań 

proaktywnych w przyszłości.  
 

SZANSE: 
- programy i projekty badawczo-

wdrożeniowe z wykorzystaniem danych 
zdalnych (satelitarnych, radarowych), 

- transfer wiedzy i budowanie potencjału 
dotyczącego śladu wodnego, 

- wdrażanie modeli opartych na uczeniu 
maszynowym w systemach eksperckich,   
i prognostycznych.  

ZAGROŻENIA: 
- zmiany klimatu, słaba jakość predykcji 

modeli klimatycznych na poziomie 
lokalnym na potrzeby wsparcia adaptacji, 

-  trwałość sieci systemów monitorowania  
wysokiej jakości, 

- zmniejszenie wrażliwości i zwiększenie 
odporności kosztem konkurencyjności 
gospodarczej. 



NIE MOŻEMY ZAPOBIEC ZAGROŻENIU 
ale 

MOŻEMY ZAPOBIEC WYSTĄPIENIU KATASTROFY 

TWORZENIE KULTURY 
ZAPOBIEGANIA 

PODSUMOWANIE 
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