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Ocena natężenia suszy hydrologicznej
w wybranych zlewniach Polski
Malwina Kozek

SUSZA - definicje
• Okres wyjątkowo suchy (bezopadowy) i na tyle długi, by deficyt wody wywołał poważne zaburzenia struktury
bilansu wodnego na danym obszarze (Maunder 1992, Nagarajan 2009).
• Fazy suszy: atmosferyczna, glebowa, hydrologiczna, socjoekonomiczna
SUSZA HYDROLOGICZNA - najbardziej zaawansowana forma tej części cyklu hydrologicznego, która zdeterminowana
jest niedoborami zasilania, związanymi z rozkładem opadów atmosferycznych lub retencją śnieżną i lodową.

Deficyt
wodny
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odcięcie poziomów
wodonośnych od
zasilania
ciągły drenaż wód
podziemnych przez
cieki i źródła

obniżenie rzędnej
zwierciadła wód
podziemnych

NIŻÓWKA WÓD
PODZIEMNYCH

NIŻÓWKA WÓD
POWIERZCHNIOWYCH

SUSZA SOCJOEKONOMICZNA - negatywne,
niepożądane skutki ekonomiczne, socjalne,
środowiskowe

BADANIE SUSZY HYDROLOGICZNEJ
•

•

Susza – zjawisko trudne do jednoznacznego zdefiniowania
o duża rozpiętość czasu trwania suszy,
o przedłużanie się suszy,
o duży zasięg przestrzenny.
Brak uniwersalnego podejścia do suszy (identyfikacja susz, ocena dynamiki rozwoju).

Badanie susz:
• na podstawie niżówek rzecznych (cechy niżówek, jako dobry estymator
rozwoju suszy) [np. Farat i in. 1995; Tokarczyk 2013; Kozek, Tomaszewski
2018, 2019, 2021],
• na podstawie szacowania składowych bilansu wodnego za pomocą np.
wskaźnika surowości Palmera (PDSI) [np. Somorowska 2007, 2009] lub
wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) [np. Tokarczyk, Szalińska 2014;
Zeleňáková i in. 2017] .

11

Obszar badań oraz materiał badawczy
• 5 zlewni Polski różniących się
warunkami fizycznogeograficznymi.
• Dane wejściowe: serie przepływów
dobowych z kilkunastu posterunków
wodowskazowych w każdej zlewni.
• Posterunki wodowskazowe
zlokalizowane w różnych częściach
systemu rzecznego.
• Wybrane zlewnie cząstkowe – różniące
się powierzchnią oraz cechami
kształtowania reżimu przepływów
niżówkowych.
• Okres badawczy: 1989-2018
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Zlewnie:
1.
2.
3.
4.
5.

Pomorza (Wieprzy, Słupi, Łupawy, Łeby)
Biebrzy po Burzyn
Warty po Poznań
Wieprza po Kośmin
Dunajca po Nowy Sącz

2

Obszar badań

3

Metody badawcze – identyfikacja niżówek i susz hydrologicznych
Założenie: niżówka rzeczna jest estymatorem rozwoju suszy hydrologicznej.
1. IDENTYFIKACJA NIŻÓWEK RZECZNYCH
•
•
•

Przepływ graniczny (Qgr) – 70. percentyl z krzywej sum czasów trwania
przepływów wraz z wyższymi
Minimalny czas trwania niżówki – 7 dni
Maksymalny czas z przepływem większym od wartości progowej, który nie
przerywa niżówki – 3 dni

Podstawowe parametry niżówki rzecznej

Metody badawcze – identyfikacja niżówek i susz hydrologicznych
Założenie: niżówka rzeczna jest estymatorem rozwoju suszy hydrologicznej.
2. IDENTYFIKACJA SUSZ HYDROLOGICZNYCH
•
•
•

•

występowanie niżówki rzecznej świadczy o występowaniu suszy hydrologicznej w zlewni,
minimalny czas trwania suszy (minTS) ustalany jest na podstawie średniego wieloletniego czasu trwania niżówek w badanej
zlewni,
podczas trwania jednej suszy hydrologicznej musi wystąpić przynajmniej jedna niżówka trwająca tyle dni, ile wynosi minTS,
bądź niżówki muszą być kontynuowane w kolejnych częściach zlewni przez min. ten czas i nie może wystąpić przerwa między
nimi,
kryterium kontynuacji suszy:
o susza jest pojedynczym, niezależnym zdarzeniem,
jeżeli odstępy między tworzącymi ją niżówkami nie
przekraczają połowy jej minimalnego czasu trwania,
a niżówki pojawiające się po tej przerwie trwają
minimum tyle, ile wynosi minTS,
o susza może być kontynuowana bez względu na
długość trwania kolejnych niżówek, jeżeli odstęp
między nimi będzie o połowę krótszy (1/4minTS).

Diagram rozwoju suszy hydrologicznej

Metody badawcze – charakterystyki suszy hydrologicznej
DWN – deficyt względny odpływu niżówkowego [%]

WSS – wskaźnik surowości suszy hydrologicznej [%]

WSS =

𝐷𝑊𝑁 =

σ𝑁
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DWN – deficyt względny odpływu niżówkowego [%]
Vn – objętość niedoboru odpływu niżówkowego [tys.
m3]
Vmax – objętość maksymalnego możliwego
niedoboru odpływu niżówkowego w danym okresie,
tzn. takiego, w którym rzędna przepływu rzecznego
wynosi 0 [tys. m3]

DWNi – deficyt względny odpływu niżówkowego w zlewni cząstkowej i [%],
Ai – powierzchnia zlewni cząstkowej i [km2],
N – liczba zlewni cząstkowych, w których wystąpiła niżówka

•

•
•
•
•

• Natężenie zjawiska deficytu.
Stopień zdrenowania zasobów zlewni, pozostających w związku
hydraulicznym z przepływami niżówkowymi.

Stopień zaawansowania suszy w zlewni.
Wartości: 0-100 %.
Zjawisko surowe/łagodne.
Im większa wartość, tym susza bardziej surowa.

Metody badawcze – charakterystyki suszy hydrologicznej
WKS – wskaźnik koncentracji suszy hydrologicznej
WKS =

𝐴𝑘
𝐴𝑝𝑘

Ak – powierzchnia koncentracji,
Apk – powierzchnia połowy kwadratu.

• Badanie czasowego rozkładu niedoborów odpływu
w trakcie trwania suszy hydrologicznej.
• Wskaźnik koncentracji suszy wyznaczany w oparciu
o współczynnik koncentracji Lorenza.
• Zmienna zależna – sumaryczne niedobory odpływu
niżówkowego ze wszystkich posterunków
wodowskazowych.
Zmienna niezależna – krok czasowy.

• Wysokie wartości WKS – skupienie największych
niedoborów w konkretnych dobach (doby z dużymi,
jak i niewielkimi niedoborami).
• Niskie wartości WKS – równomierne
rozłożenie
𝑉
𝐷𝑊𝑁 = 𝑛 · 100%
𝑉𝑚𝑎𝑥
niedoborów we wszystkich
krokach czasowych.

Przykład wykresu koncentracji suszy hydrologicznej

Wyniki badań – rozkład wskaźnika surowości suszy
hydrologicznej na przykładzie 5 zlewni Polski
•
•
•
•

Zlewnia

śrWSS [%]

Zlewnie Pomorza

9,36

Zlewnia Biebrzy

23,32

Zlewnia Warty

18,35

Zlewnia Wieprza

18,43

Średni wskaźnik surowości w badanych zlewniach wynosi 17,5%
Zlewnia Dunajca
Stosunkowo wąski przedział międzykwartylowy – ok. 10%
Połowa wartości skupiona wokół mediany: 12-22%
•
Zlewnie Pomorza:
Elementy odstające: 37-39,7%

19,54

✓
✓
✓

•

•
Rozkład surowości susz hydrologicznych w badanych
zlewniach
1 – mediana, 2 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i
trzecim kwartylem, 3 – zakres nieodstających w obrębie 1
odchylenia międzykwartylowego, 4 – wartości odstające od 1,5
odchylenia międzykwartylowego, 5 – wartości ekstremalne
powyżej 1,5 odchylenia międzykwartylowego

Rozkłady surowości susz hydrologicznych w poszczególnych
zlewniach

•

susze najłagodniejsze
najmniejszy przedział wartości
stosunkowo dobre zasilanie opadowe, korzystna
struktura bilansu wodnego w pasie Pobrzeży
✓ wartości ekstremalne – wpływ lokalnych
czynników lub seria lat posusznych
Zlewnia Biebrzy:
✓ Największa rozpiętość przedziału
✓ Różnorodne natężenie susz
✓ Duży udział jezior przepływowych w zlewni wzmożone parowanie z wolnej powierzchni wody
Zlewnia Warty i Wieprza - podobny rozkład wartości
✓ Zlewnia Warty – większa część obszaru leży w pasie
Nizin Środkowopolskich (obszar najbardziej
narażony na występowanie susz)
✓ Zlewnia Wieprza – zmienna surowość susz; surowe
susze związane z powolnym tempem odnawiania
wód podziemnych w dobrze uszczelinionych
skałach węglanowych Wyżyny Lubelskiej
Zlewnia Dunajca:
✓ dobra zasobność wodna
✓ surowe susze - susze zimowe

Wyniki badań – rozkład wskaźnika koncentracji suszy
hydrologicznej na przykładzie 5 zlewni Polski
•
•
•
•
•
•
•

Koncentracja susz w badanych zlewniach jest zmienna - od ok. 0,2 do ponad 0,7
Zlewnia Wieprza - najbardziej równomierne rozłożeniem niedoborów we wszystkich krokach czasowych
Średni wskaźnik koncentracji susz w Polsce = 0,5
Stosunkowo wąski przedział międzykwartylowy
Połowa wartości skupiona wokół mediany: 0,43-0,57
Wartości odstające: 0,21 i 0,78
Względnie symetryczny rozkład – stabilne czynniki kształtujące niedobory odpływu

Zlewnia

śrWKS

Zlewnie Pomorza

0,48

Zlewnia Biebrzy

0,48

Zlewnia Warty

0,53

Zlewnia Wieprza

0,46

Zlewnia Dunajca

0,53

•

Zlewnia Warty i Dunajca – susze o największym stopniu
koncentracji
•
Rozkłady asymetryczne
✓ Dodatnie – Biebrza, Warta
✓ Ujemne – Wieprz, Dunajec

Rozkład koncentracji susz hydrologicznych w badanych
zlewniach
1 – mediana, 2 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim
kwartylem, 3 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia
międzykwartylowego, 4 – wartości odstające od 1,5 odchylenia
międzykwartylowego, 5 – wartości ekstremalne powyżej 1,5
odchylenia międzykwartylowego

Rozkład koncentracji susz hydrologicznych w poszczególnych zlewniach

Wyniki badań – zależności między stopniem surowości a
koncentracji suszy hydrologicznej
Wraz ze wzrostem surowości suszy, spada jej
stopień koncentracji.

Tylko w przypadku jednej zlewni zaobserwowano istotną
zależność między stopniem surowości a stopniem koncentracji
zidentyfikowanych susz hydrologicznych:

Łagodne susze hydrologiczne cechują się
często koncentracją największych
niedoborów odpływu w konkretnych
dobach.

Surowe susze - względnie szybko osiągają
wysoki i stabilny poziom niedoborów,
susze łagodne - są bardziej zmienne,
uzależnione od wahań alimentacji.

Zlewnia Warty po Poznań

Zależności między WSS a WKS w zlewni Warty po Poznań

Wieloletni przebieg charakterystyk natężenia susz
hydrologicznych
Zlewnie Pomorza

Zlewnia Warty po Sieradz

Zlewnia Dunajca po Nowy Sącz

Zlewnia Biebrzy po Burzyn

Zlewnia Wieprza po Kośmin

• Oś odciętych: czas trwania suszy
• Oś rzędnych: WKS
• Kolor: WSS

• Początek wielolecia – susze najsurowsze o niewielkim
stopniu koncentracji (wyjątek – zlewnia Dunajca)
• 2 poł. l.90 – większe wartości WKS

• Zlewnie Pomorza –
susze o
umiarkowanym
natężeniu występują
na początku i pod
koniec badanego
okresu, dominują
susze łagodne o
przeciętnym stopniu
koncentracji.
• Zlewnia Warty i
Wieprza – przez cały
okres badawczy
występują
naprzemiennie susze
umiarkowane i
surowe o zmiennym
stopniu koncentracji.
• Zlewnia Dunajca i
Biebrzy –
występowanie susz o
większym natężeniu
co kilka lat.

•

Zaproponowane wskaźniki umożliwiają ocenę stopnia natężenia oraz rozkładu tego natężenia w czasie trwania suszy.

•

Użyte wskaźniki pozwoliły na waloryzację suszy w zakresie jej natężenia w 5 zlewniach Polski:
• w badanych zlewniach występują susze o różnym stopniu surowości, których niedobory zazwyczaj są równomiernie
rozłożone w ciągu ich czasu trwania (rzadko obserwuje się epicentrum suszy),
• susze najłagodniejsze występują w zlewniach Pomorza, a najsurowsze w pojeziernej zlewni Biebrzy,
• tylko w zlewni Warty zaobserwowano istotną zależność między stopniem surowości, a stopniem koncentracji suszy; w
pozostałych zlewniach czynniki oddziałują na suszę losowo,
• czynniki, które wpływają na stopień natężenia susz mają stabilny charakter (rozkłady badanych charakterystyk – prawie
zupełny brak wartości odstających i ekstremalnych),
• wieloletnim przebiegu charakterystyk natężenia susz nie zaobserwowano żadnych trendów:
o susze surowe miały tendencję do grupowania się, jako efekt występowania lat suchych i wilgotnych,
o początek l.90 oraz lata 2016-2018 cechowały się wystąpieniem najsurowszych susz hydrologicznych we
wszystkich badanych zlewniach,

Podsumowanie

•

Badanie natężenia suszy:
o ocena prawdopodobieństwa wystąpienia suszy,
o prognozowanie susz o określonym stopniu natężenia,
o wzbogacenie działań gospodarki wodnej w procesie łagodzenia skutków suszy w skali zarówno lokalnej, jak i
regionalnej.

•

Dobre rozpoznanie natężenia suszy hydrologicznej jest zagadnieniem niezwykle ważnym (zwłaszcza w przypadku
surowych susz hydrologicznych) zarówno z gospodarczego, jak i przyrodniczego punktu widzenia. Poznanie mechanizmu
formowania się niedoborów odpływu w czasie trwania suszy może zlikwidować częściowo bądź całkowicie różnego
rodzaju komplikacje w działaniu systemów gospodarki wodnej.
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