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Definicja i identyfikacja zjawiska

• Zjawisko o genezie i rozwoju naturalnym (quasi-naturalnym) 
vs. progowe metody identyfikacji dla potrzeb prognostycznych 
i zapobiegawczych.

• Każdy definiuje „jak potrzebuje” – problemy identyfikacyjno-
kompetencyjne.

• Brak możliwości uniwersalnego podejścia do suszy.

• Bardzo duże zróżnicowanie warunków naturalnych 
determinujących rozwój i natężenie suszy w skali świata.

• Zróżnicowanie poziomu gospodarki wodnej i stopy 
cywilizacyjnej krajów zmagających się z suszą.

• Brak jednolitej metodyki i wymiany doświadczeń na dużą 
skalę.



Antropopresja i akceleracja 

• śledzenie ciągłości procesu rozwoju suszy

• antropogeniczna ingerencja w proces rozwoju suszy - akceleracja

Źródło: Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ



Geneza

+ czynniki antropogeniczne, np.
• przepływ nienaruszalny

• awarie

• napełnianie stawów i zbiorników

• zabiegi agromelioracyjne

Źródło: Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ



Zasięg suszy

• niżówka rzeczna – susza 
hydrologiczna (rzeka – zlewnia)

• kryterium istotności 
przestrzennej suszy 
hydrologicznej

• problem ekstrapolacji 
charakterystyk suszy: 
posterunek wodowskazowy, 
zlewnia, problem rzek 
tranzytowych

Zasięg wybranych susz hydrologicznych w zlewni Biebrzy po Burzyn (DRI - wskaźnik zasięgu suszy, DSI - wskaźnik surowości suszy, Dt - czas trwania suszy)

Źródło: Kozek M., Tomaszewski E., 2019, Spatial development of hydrological droughts in lake catchments, Limnological Review 19, 4

Pora koncentracji suszy hydrologicznej w Polsce

Źródło: Tomaszewski E., 2017, Niżówki i susze. [w:] Jokiel P., Marszelewski W., 
Pociask-Karteczka J. (red.), Hydrologia Polski, PWN, Warszawa (zmienione)



Natężenie suszy

• charakterystyki względne i 
bezwzględne

• czas uśredniania, okres kumulacji 
niedoborów

• poziom odniesienia

Kryterium progowe:

• stałe

• zmienne miesięcznie

• zmienne dobowo

Przykłady przebiegu stałych (A) oraz zmiennych miesięcznie (B) i dobowo (C) przepływów granicznych niżówki

Źródło: Tomaszewski E., Impact of variability of threshold step on drought streamflow deficits estimation in 
selected Polish lowland rivers, Miscellanea Geographica - Regional Studies on Development (w druku)



Indeksy suszowe
• moda na wskaźniki z jednostkami względnymi

... - 4 (-2) – 0 – (+2) + 4 ...

• porównywalność, interpretacja „niedobory – nadwyżki”

• interpretacja fizyczna

• konieczność „kalibracji” w odniesieniu do konkretnych warunków 
środowiskowych

• bardzo duża liczba odmian (mutacji) poszczególnych wskaźników, które są 
relatywnie łatwe w obliczeniach

Źródło: http://posucha.imgw.pl



Monitoring

Systemy przeciwdziałania (łagodzenia) skutkom suszy

Aktywne – korzystają z bieżących lub okresowych informacji o 
stopniu rozwoju i natężenia suszy

• bieżące wyniki monitoringu uaktywniają określone działania

• wyniki monitoringu są podstawą działań adaptacyjnych

Pasywne – nie korzystają z monitoringu suszy

• powszechne, prewencyjne, walor edukacyjny, 

• efekty działań w odniesieniu do łagodzenia skutków suszy 
mogą być ocenione z dużym opóźnieniem

• niektóre działania ograniczające rozwój suszy, zastosowane na 
skalę masową mogą przynieść odwrotny skutek



Bezwładność procesu
• odbiór społeczny

• „spokojna” reakcja na alarmujące wskaźniki

• długotrwały rozwój = długotrwały zanik

• wskaźniki kumulujące informacje o niedoborach wody w długim horyzoncie czasowym, 
sekwencje lat suchych i wilgotnych

• podatność sezonowa

Typy funkcji autokorelacyjnej rocznych niedoborów 
odpływu niżówkowego

Źródło: Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa 
dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ

Sezonowy i wieloletni przebieg objętości niedoboru 
odpływu niżówkowego

Źródło: Tomaszewski E., 2012, Wieloletnia i sezonowa 
dynamika niżówek w rzekach środkowej Polski, Wyd. UŁ

Indeks sezonowości (IS) i pora koncentracji 
suszy hydrologicznej w wybranych 
zlewniach Polski

Źródło: Tomaszewski E., 2017, Seasonal
concentration time of hydrological drought
in Poland, Geography and Toutism, V, 2 
(zmienione)



W jakim kierunku?

• Stopniowa integracja programów badawczych oraz 
systemów i projektów łagodzenia skutków suszy,

• ocena sezonowych i wieloletnich właściwości 
poszczególnych etapów rozwoju suszy w skali 
regionalnej, wydłużanie horyzontu czasowego prognoz

• oceny bilansowe potrzeb wodnych i zasobów wodnych 
w surowych stadiach rozwoju suszy,

• waloryzacja (hierarchizacja) działań adaptacyjnych,

Jak szybko? 
stopień uciążliwości suszy w danym kraju 

= 
stopień zaawansowania systemów monitoringu i strategii przeciwdziałania?


