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1. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest 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. Zgodnie z powyższym
celem opracowania była analiza oraz wskazanie obszarów występowania suszy na terenie RZGW w
Warszawie, wraz z ich hierarchizacją oraz oceną potencjalnych skutków suszy. Kolejnym celem
realizowanym w oparciu o wyniki ww. analiz było przeprowadzenie dla wskazanych obszarów
wstępnej oceny możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych. Zakres prac obejmował 7 części:

A.Opracowanie

harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych wynikającego z art. 88s ust. 3 pkt. 1
ustawy Prawo wodne. (pracę zrealizowano i odebrano protokolarnie z dniem 26 maja 2014 r.;
tekst zamieszczono w odrębnym tomie, jako zbór dokumentów przedłożonych do konsultacji
społecznych);

B. Analiza występowania zjawiska suszy na terenie RZGW w Warszawie obejmująca określenie
deficytu opadów, wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy
wraz z określeniem jej rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym.

C. Dokonanie

na podstawie w/w analizy, wraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych
użytkowników i środowiska przyrodniczego, identyfikacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy, ustalenie listy gmin, które mogą być dotknięte suszą,
przedstawienie wyników na mapach w skali 1:100 000.

D.

Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia
działań łagodzących skutki suszy.

E. Analiza dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na występowanie skutków suszy:
a. użytkowników wody i wyselekcjonowanie grup użytkowników, dla których brak wody
w okresach suszy stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu działalności
b. oszacowanie wpływu suszy na poszczególne sektory gospodarki
c. oszacowanie wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne w szczególności na obszary
Natura 2000.

F. Wstępna

ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w
zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z oceną
celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających
zwiększenia zasobów wodnych w podziale na regiony wodne i z uwzględnieniem zlewni
bilansowych. zgodnie z zapisem art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne;

G.

Wskazanie interesariuszy potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w procesie
zarządzania ryzykiem suszy w regionach wodnych przy uwzględnieniu podziału na regiony
wodne i zlewnie bilansowe.

Wyniki niniejszego opracowania zgodnie zapisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz.
145) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW - Dyrektywa 2000/60/WE), stanowić będą podstawę do
opracowania - wymaganych zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne – planów przeciwdziałania
skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Niemna, Jarft, Świeżej oraz Łyny i
Węgorapy. Stąd wyniki przedmiotowej analizy występowania zjawiska suszy oraz analizy możliwości
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zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych przedstawiono w podziale
na regiony wodne znajdujące się w zarządzie RZGW w Warszawie (Rysunek 1).

Rysunek 1 Mapa przebiegu granic regionów wodnych RZGW w Warszawie.

2. METODYKA – ZAŁOŻENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE ŹRÓDŁA DANYCH
Pracę wykonano z wykorzystaniem wymaganej i zalecanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej metodyki pn.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka
postępowania” (RS-EKO, 2013) zwanej dalej w opracowaniu Metodyką KZGW (2013).
Zakres czasowy jakim objęto analizy to wielolecie 1974 – 2011. Wybór wielolecia
podyktowany był dostępnością danych w zakresie ich wszystkich typów, tj. serii danych
meteorologicznych, hydrologicznych oraz hydrogeologicznych. Wszystkie analizy prowadzono w
układzie lat kalendarzowych (I-XII).
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W analizach jako bazowy materiał wykorzystano następujące źródła danych:
1. przekazanych przez zamawiającego serii danych meteorologicznych monitoringu IMGW-PIB w
zakresie
a. sum dobowych opadu z posterunków opadowych i stacji meteorologicznych oraz
klimatycznych,
b. średniej dobowej temperatury powietrza, prędkości wiatru, usłonecznienia na stacjach
klimatycznych i synoptycznych,
c. wilgotności względnej mierzonej o godzinie 12 UTC ze stacjach klimatycznych i
synoptycznych;
2. przekazanych przez zamawiającego serii danych hydrologicznych monitoringu IMGW-PIB w
zakresie średnich dobowych przepływów na posterunkach wodowskazowych;
3. danych i informacji bazy Pobory udostępnionych przez PIG w zakresie Wartości poboru wód
podziemnych z ujęć dla roku 2012;
4. wyniki opracowania „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w
regionach wodnych RZGW Warszawa” (POLGEOL Warszawa, 2013) i wyniki analizy danych z
sieci badawczo-obserwacyjnej wód podziemnych;
5. dane z wykazów wód opracowane przez Dyrektora RZGW w Warszawie na podstawie art. 113
ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne;
6. danych katastru wodnego RZGW w Warszawie nt. użytkowania wód w zakresie informacji
zawartych w dokumentach pozwoleń wodnoprawnych (wg aktualności na dzień 31.12.2012);
7. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000 zakupiona przez WIND-HYDRO od IUNG-PiB w
Puławach i wykorzystanej zgodnie z zakresem licencji;
8. mapy użytkowania terenu CORINE LAND COVER 2006;
9. wyniki opracowania pn. „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu
wodnego Warty)”, Techmex, IMUZ, 2009;
10. dane wektorowe podziału administracyjnego kraju pozyskane z zasobów CODGiK - baza danych
nr 1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju –
PRG (http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html);
11. dane RZGW w Warszawie nt. szlaków żeglugi śródlądowej;
12. dane MPHP wg aktualności na rok 2010 oraz pomocniczo MPHP z 2013 roku.
Zbiór danych pod względem rozdzielczości czasowej i pokrycia przestrzennego
skonfrontowano z podanym w Metodyce zakresem zmiennych wymaganych do wyznaczenia
wskaźników identyfikujących zjawisko suszy (wszystkich 4 typów suszy). W efekcie do analiz
identyfikacji zjawiska suszy wybrano podany w poniższej tabeli zestaw obligatoryjnych wskaźników
(Tabela 1). Względem wskaźników, które z uwagi na ograniczoną dostępność danych lub brak danych
wejściowych nie mogły być wyznaczone w tekście podano krótką charakterystykę wraz z
uzasadnieniem przyczyny odstąpienia od uwzględnienia wskaźnika w analizach przedmiotowych.
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Tabela 1 Wykaz obligatoryjnych wskaźników identyfikacji zjawiska suszy oraz wskaźników
wykorzystanych w przedmiotowej analizie
Typ suszy
ATMOSFERYCZNA

ROLNICZA

HYDROLOGICZNA

Zakres wskaźników
obligatoryjnych wg Metodyki RSEKO 2013
SPI(WKE) (wskaźnik
standaryzowanego opadu)
KBW (klimatyczny bilans wodny),
PDSI (wskaźnik surowości suszy
Palmera),
fAPAR (WKE) (akumulowana
energia fotosyntetycznie czynna)
ThLM (Q70) (Treshold Lewel
Method - metoda przepływu
granicznego; dla Q70 z krzywej
sum czasu trwania wraz z
wyższymi)

HYDROGEOLOGICZNA

kn

Wskaźnik eksploatacji
wody

WEI+(WKE) - (Water Exploatation
Index Plus - Wskaźnik eksploatacji
wody)

Wskaźniki wykorzystane w analizie
SPI(WKE)
+ klasyfikacja lat suchych wg Kaczorowskiej
KBW;
PDSI oraz fAPAR opisano wraz z podaniem
przykładów lecz ze względu na ograniczoną
dostępność danych nie zostały włączone w
analizy identyfikacji obszarów zagrożonych
suszą
ThLM (Q70)
+ wskaźniki charakteryzujące intensywności,
czas trwania i okresy występowania niżówek
oraz wskaźniki obrazujące warunki zasobów
nienaruszalnych i dyspozycyjnych
kn
+ wskaźnik oparty o analizę SNG
WEI+(WKE) – wskaźnik opisano wraz z podaniem
uzasadnienia odstąpienia od jego wyznaczenia
z uwagi na ograniczoną dostępność danych

(WKE) – wskaźniki Komisji Europejskiej należące do grupy wskaźników zintegrowanych służących
ocenie zagrożenia suszą i niedoborami wody
Wszystkie typy susz charakteryzowano pod względem następujących parametrów:
 okresów pojawiania się suszy,
 czasu trwania suszy,
 intensywności,
 rozkładu przestrzennego suszy,
 trendu zmian,
 oraz z uwzględnieniem scenariuszy zmian klimatu.
Wyniki przeprowadzonych analiz zaprezentowano w podziale na regiony wodne
i zlewnie bilansowe. Oprócz podstawowego podziału na regiony i zlewnie bilansowe wyniki analiz
były odnoszone lub/i agregowane do poziomu 4-go zlewni MPHP (z 2010r.), JCWP i JCWPd oraz gmin
wg aktualności podziału administracyjnego na 2012r.
Wszystkie analizy przestrzenne oraz wizualizacje przestrzennego rozkładu zjawisk i natężenia
procesów wykonano w oprogramowaniu GIS, tj. ArcGIS®9.3.1, Quantum GIS 2.4. w odwzorowaniu
PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych).
Wyniki analiz interpolacji charakterystyk suszy w dalszym etapie prac poddano dyskretyzacji
przez uśrednienie w model siatki pól podstawowych. Analizy w siatce pól podstawowych umożliwiły
zrealizowanie wielokryterialnej oceny zagrożenia występowania zjawiska suszy oraz identyfikacji
narażenia na występowanie skutków suszy. Prace wykonano w modelu siatki heksagonalnej o boku
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2km – 45 stopni, o powierzchni 1 pola równej 3,464km2 (32 935 - łączna liczba pól podstawowych
siatki na obszarze RZGW w Warszawie).
Integralną częścią opracowania są zbiory danych liczbowych i GIS (Geograficznych Systemów
Informacji), które wykonano zgodnie z wymogami zamawiającego; pliki MS Excel i pliki formatu
shapefile wraz z plikami projektów map (ESRI .mxd). Dla opracowanych zbiorów informacji
przestrzennej opracowano opisy struktur ich tabeli atrybutów (w pliku MS Excel) oraz przygotowano
metadane zgodnie z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489).

3. IDENTYFIKACJA I HIERARCHIZACJA OBSZARÓW NARAŻONYCH NA
WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY
Wyznaczenie okresów pojawiania się, częstotliwości, częstości, intensywności i podatności na
występowanie wszystkich czterech typów suszy zostało przeprowadzone w ramach wcześniejszych
etapów prac a uzyskane wyniki dały podstawę dla przeprowadzenia analiz narażenia na
występowanie skutków suszy. Narażenie na występowanie skutków suszy inaczej może być nazywane
ryzykiem suszy, gdyż jest ono ilorazem poziomu zagrożenia występowania zjawiska oraz istniejącej
podatności obszaru na powstanie skutku suszy. Ryzyko suszy można zapisać wzorem (Thywissen,
2006):

W opracowaniu przedmiotowym ryzyko suszy oszacowano stosując metodę hierarchizacji
obszarów nią zagrożonych z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska
przyrodniczego. Zgodnie z Metodyką KZGW (2013) zakresem wymaganych kryteriów, było
przeprowadzenie hierarchizacji z uwzględnieniem pełnego zbioru następujących dziesięciu kryteriów
(Tabela 2):
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Tabela 2 Zakres kryteriów przyjętych w analizie hierarchizacji
kryterium
1. CZAS TRWANIA

Nazwa grupy kryteriów
charakterystyki zjawiska
suszy

2. OKRES WYSTĘPOWANIA
3. INTENSYWNOŚĆ SUSZY
4. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD WÓD

ZALEŻNYCH
5. ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ

przyrodnicze

6. ROLNICTWO
7. ENERGETYKA

*1

8. PRZEMYSŁ
9. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

*2

gospodarczo ekonomiczne

10. WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW WÓD

POWIERZCHNIOWYCH NA BRAK WODY, W TYM
ANALIZA EKONOMICZNA POTENCJALNIE
PONOSZONYCH STRAT
*1 i *2

– wskazane kryteria określane były jedynie dla gmin w których realizowana jest działalność podanych
sektorów gospodarki

Wynikiem hierarchizacji jest kategoryzacja obszarów narażonych na występowanie skutków
suszy pod względem zakresu i intensywności, w tym priorytetowości wdrażania działań łagodzących
w odniesieniu do każdego rodzaju suszy. Każdemu, zidentyfikowanemu obszarowi narażonemu na
występowanie skutków suszy przyporządkowano odpowiedni przedział wrażliwości w celu
identyfikacji terenów wymagających szczególnych działań łagodzących skutki suszy. Przyjęto 4
następujące przedziały, tj.:
IV - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w STOPNIU NAJWYŻSZYM i wysokimwymagające 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
W niniejszym opracowaniu do przeprowadzenia hierarchizacji obszarów narażonych na skutki
występowania suszy założono następujące komponenty analityczne w zakresie każdego rodzaju suszy
(atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej):


Ustalenie gradacji zagrożeń skutków występowania suszy w podanym zakresie kryteriów –
ranking kryteriów
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Kodowanie i nadawanie rang
Ranking kryteriów
Sposób klasyfikacji w obrębie poszczególnych kryteriów i oceny końcowej - hierarchizacji
Wyodrębniono obszary narażone na występowanie skutków suszy danego kryterium w:
IV - STOPNIU NAJWYŻSZYM,
III - STOPNIU WYSOKIM,
II - STOPNIU UMIARKOWANYM,
I - STOPNIU NISKIM.

Ostatecznym krokiem analiz hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania
suszy było zsumowanie punktów uzyskanych dla każdego kryterium i odniesienie wyników do
ustalonych przedziałów zmienności sum w 4 stopniowej skali. Zasadą jest, że im większa suma
punktów tym większa wrażliwość obszaru na oddziaływania skutków suszy i konieczność
zastosowania szerszego spektrum szczególnych działań łagodzących.
Ustalanie rozpiętości przedziałów wartości dla danych kategorii przeprowadzono z
zastosowaniem miar średnich (średnia, odchylenie standardowe) lub pozycyjnych (percentyle).
Wybór miar uzależniony był od charakteru rozkładu statystycznego serii danych.

Rysunek 2 Mapa obszarów potencjalnie
narażonych na występowanie skutków suszy
atmosferycznej w rolnictwie

Rysunek 3 Mapa obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy rolniczej w
rolnictwie
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Rysunek 4 Mapa obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy hydrologicznej w
sektorze komunalnym, produkcji przemysłowej i
energetyki

Rysunek 5 Mapa obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy hydrologicznej w
sektorze rolnictwa (nawodnienia i gospodarki
stawowej)

Rysunek 6 Mapa narażenia obszaru na
występowanie suszy hydrogeologicznej
w przyjętym układzie heksagonów
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4. ANALIZA WPŁYWU SUSZY NA UŻYTKOWNIKÓW I SEKTORY GOSPODARKI
NA OBSZARACH NARAŻONYCH NA WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY
Negatywny wpływ zjawiska suszy widoczny jest w różnych sektorach gospodarczych
i społecznych. Susze prowadzą nie tylko do strat ekonomicznych, ale też społecznych i
środowiskowych. Gospodarcze konsekwencje (skutki) susz obejmują nie tylko rolnictwo, ale również
gospodarkę komunalną, energetykę wodną, budownictwo, przemysł czy żeglugę oraz leśnictwo.
(Gromiec, 2011).
Poszczególne sektory gospodarki, społeczeństwo, a także środowisko są ze sobą powiązane.
Zjawisko suszy może wywierać niekorzystny wpływ na każdą z tych dziedzin oraz dodatkowo
pogłębiać skutki niedoborów wody w pozostałych sektorach. Przyczynia się to do ponoszenia strat
ekonomicznych przez wszystkie sektory. Wzajemnie zależności pomiędzy sektorami przyczyniają się
do tego, że oprócz strat spowodowanych bezpośrednio w danym sektorze dotkniętym suszą,
niekorzyści ekonomiczne odczuwane są pośrednio przez sektory od nich zależne. Wielkość strat
pośrednich uzależniona jest siły związku między sektorami (np. większość sektorów jest mocno
uzależniona od energetyki), czasu trwania suszy (wielkość strat uzależniona od możliwości
zmagazynowania surowców do produkcji i produktów finalnych poszczególnych sektorów) oraz od
obszaru objętego suszą (możliwość substytucji dostawców i rynków zbytu) (Tabela 3). Zmniejszanie
się dostępnych zasobów wody sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych jej źródeł, w tym
na obszarach które mogą być już dotknięte zjawiskiem deficytów zasobów wodnych. Konflikty z tym
związane mogą występować pomiędzy wszystkimi wymienionymi dziedzinami gospodarki,
społeczeństwem i środowiskiem.
Tabela 3 Straty ekonomiczne użytkowników i sektorów gospodarki na obszarach narażonych na
występowanie skutków suszy spowodowane deficytem wody w poszczególnych sektorach
gospodarki.
Straty ekonomiczne w sektorach gospodarki i u użytkowników spowodowane
Sektor
niedoborem wody w sektorze narażonym na deficyt wody
gospodarki
narażony na
EKOSYSTEMY
GOSPODARSTWA PRODUKCJA
TURYSTYKA
deficyt wody ROLNICTWO NATURALNE LEŚNICTWO ENERGETYKA
DOMOWE
PRZEMYSŁOWA
ROLNICTWO
EKOSYSTEMY
NATURALNE
LEŚNICTWO
ENERGETYKA
ZAOPATRZENIE
W WODĘ DLA
CELÓW
KOMUNALNYCH
PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWA

+++

+

0

+

+

++

0

+

+++

+

0

0

0

++

+
++

+
0

+++
+

+
+++

+
++

++
++

++
+

0

0

0

0

+++

0

+

0

0

0

0

++

+++

0

Objaśnienia: 0 – brak strat lub straty bliskie zera, + - niewielkie straty, ++ - znaczne straty, +++ bardzo duże straty
Źródło: na podstawie Metodyka KZGW (2013)
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Wymienione zjawiska mogą prowadzić do konfliktów przede wszystkim na obszarach
zagrożonych występowaniem zjawiska suszy oraz tam gdzie obserwuje się wzmożone pobory wody,
które przekraczają zasoby dyspozycyjne. Zatem problemy związane z użytkowaniem wód i wywołane
zjawiskiem suszy mogą występować głównie na obszarach, gdzie pobór wody przekracza
dyspozycyjne oraz perspektywiczne zasoby wód, ale także na terenach gdzie ilość zasobów jest
wystarczająca, jednak zły stan jakościowy wód uniemożliwia ich wykorzystanie. Szczególnie dotyczy
to powierzchniowych wód płynących, które charakteryzują się znacznym stopniem zanieczyszczenia.
Korzystny wpływ na poprawę stanu sanitarnego wód powierzchniowych będą miały prowadzone w
ostatnich latach inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej.
Poniżej zaprezentowano mapę liczby rodzajów użytkowania wód powierzchownych w
podziale na gminy (Rysunek 7). Przy tworzeniu mamy wzięto pod uwagę kryterium występowania
poborów wód powierzchniowych na cele: zapatrzenia ludności, przemysłu, energetyki, nawodnień
rolniczych (produkcja rolna roślinna), gospodarki stawowej, żeglugi i innych celów.

Rysunek 7 Mapa liczby typów użytkowania
wód powierzchniowych w gminach RZGW w
Warszawie
Objaśnienia: numeracja przy skali barwnej oznacza
liczbę rodzajów celu poboru wód powierzchniowych
jakie występują w danej gminie

Szacunkowo najwyższy poziom wpływu suszy na prowadzenie działalności występuje w
gminach, w których wody ujmowane są na więcej niż dwa cele (dwa sektory gospodarki).
Użytkowanie zasobów jednocześnie na cele zaopatrzenia kilku sektorów może generować konflikty
polegające na „zabieraniu” zasobów jednemu sektorowi przez drugi. Stąd też ważne jest by ustalone
w Warunkach Korzystania z wód oraz Planach Gospodarowania Wodami Dorzeczy priorytety i
hierarchie potrzeb użytkowników były przestrzegane.
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5. WPŁYW SUSZY NA EKOSYSTEMY OD WÓD ZALEŻNE I OBSZARY NATURA
2000
Wpływ suszy atmosferycznej na ekosystemy od wód zależne (OWZ) wiąże się ze zdolnością
ekosystemów do przetrwania okresów bezopadowych. Jak podano w opisie wprowadzającym
ekosystemy naturalne są dobrze przystosowane do warunków przyrodniczych panujących na
terenach, na których występują w tym do warunków deficytu opadów. Ekosystemy OWZ są odporne
na niedobory opadu i dostosowane do przetrwania w okresach suszy atmosferycznej. Niemniej
jednak w warunkach nałożenia się oddziaływań antropogenicznych na zasilające je zasoby wód
powierzchniowych i podziemnych, reakcja ekosystemów OWZ na długotrwałe deficyty opadów może
dojść do obniżenia procesów biochemicznych. Niemniej jednak wówczas mamy do czynienia już z
kolejną fazą suszy czyli suszą rolniczą (glebową).
Narażenie ekosystemów OWZ na występowanie skutków suszy atmosferycznej
przedstawiono na poniższej mapie i w zestawieniu tabelarycznym (Rysunek 8, Tabela 4). Ekosystemy
o największym stopniu narażenia znajdują się głównie w północnej i północno-wschodniej części
RZGW w Warszawie. Natomiast mniejszym stopniem ryzyka wystąpienia skutków suszy
atmosferycznej charakteryzują się ekosystemy w centralnej części obszaru gdzie zagrożenie
występowania zjawiska jest umiarkowane i słabe.
Tabela 4 Narażenie ekosystemów OWZ na występowania skutków suszy atmosferycznej w
poszczególnych regionach w procentach powierzchni ekosystemów w regionie [%]
Region wodny
Jarft
Łyny i Węgorapy
Niemna
Świeżej
Środkowej Wisły
RZGW Warszawa

I
II
III
słabo
umiarkowanie bardzo
narażone
narażone
narażone
0,00
0,00
0,00
0,00
3,98
69,05
0,00
0,00
44,66
0,00
0,00
0,00
0,55
28,06
53,18
0,48
24,56
53,50

IV
silnie
narażone
100,00
26,97
55,34
100,00
18,21
21,46
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Rysunek 8 Mapa narażenia ekosystemów od
wód zależnych (OWZ) na występowanie
skutków suszy atmosferycznej
(Objaśnienia: narażenie wyznaczone dla siatki pól
podstawowych-heksagonów, w których występują
ekosystemy OWZ)

Zlewnie bilansowe, w których największy udział mają obszary ekosystemów OWZ najbardziej
narażone na występowanie skutków suszy atmosferycznej (IV) to zlewnie:
Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06)
Zlewnia Biebrzy (WA11)
Zlewnia Niemna w granicach państwa (WA23)
Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10) (Rysunek 8, Rysunek 9).
Najmniej narażone na skutki suszy atmosferycznej (na poziomie umiarkowanym) są
natomiast ekosystemy OWZ w zlewniach: Zlewnia Pilicy (WA07); Zlewnia prawostronnych dopływów
Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem
Bródnowskim (górnym) włącznie (WA08); Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
(WA15) (Rysunek 8, Rysunek 9).
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Rysunek 9 Udział terenów ekosystemów OWZ wg poziomu narażenia na suszę atmosferyczną w
poszczególnych zlewniach bilansowych RZGW w Warszawie
Objaśnienia: oznaczenia regionów wodnych: PL2000SW – region wodny Środkowej Wisły, PL8000NI – Niemna,
PL3000SE – Świeżej, PL4000JA – Jarft, PL7000LW – Łyny i Węgorapy

Analogiczne analizy przeprowadzono dla oceny wpływu suszy rolniczej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej na ekosystemy od wód zależne i obszary Natura 2000 (OSO i SOO).

6. WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA DYSPOZYCYJNYCH
ZASOBÓW WODNYCH
Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie
istniejących dokumentów zawierających informacje na temat retencji wód (przede wszystkim
Programów Małej Retencji – PMR) w poszczególnych województwach znajdujących się w granicach
RZGW w Warszawie. Stan wiedzy i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych
zasobów wodnych wyznacza zatem data wykonania poszczególnych programów (Tabela 5). Wyniki
analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty analiz wielkości zasobów
dyspozycyjnych odniesiono do zlewni bilansowych oraz regionów wodnych.
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Tabela 5 Zestawienie wykorzystanych dokumentów dotyczących retencji wód
WOJEWÓDZTWO

ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE

PODLASKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE

LUBELSKIE

MAŁOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE

NAZWA PROGRAMU, ZAMAWIAJĄCY/AUTOR, DATA WYDANIA
- Program małej retencji dla województwa śląskiego, Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego
Śląska pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2005,
- Aneks do programu małej retencji dla województwa śląskiego, Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2006.
- Synteza Programów Małej Retencji Wodnej dla województwa
podkarpackiego na lata 2000 – 2015, Aktualizacja nr 1, Podkarpacki Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, 2004.
- Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 2006.
- Aktualizacja Programu Retencjonowania Wód Powierzchniowych
Województwa Kujawsko- Pomorskiego , Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji
i Urządzeń Wodnych we Włocławku, 2005.
- Program małej retencji dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata
2006 – 2015 wraz z aneksem, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Olsztynie, 2007.
- Program Nawodnień Rolniczych Województwa Podlaskiego na lata 20072013, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku,
2007, aktualizacja po konsultacjach - 2008,
- Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły
Środkowej, Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej
retencji w dorzeczu Wisły środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej,
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, 2012.
Brak danych z programu małej retencji.
- Wojewódzki Program Małej Retencji dla województwa łódzkiego, Synteza,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 2005,
- Aneks Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa
łódzkiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Biuro
Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 2010,
- Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, 2008,
- Aktualizacja programu małej retencji dla nowego woj. lubuskiego,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, 2004,
- Aneks do opracowania pod nazwą Aktualizacja programu małej retencji dla
nowego województwa lubelskiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Lublinie, 2013.
- Program małej retencji województwa małopolskiego, Małopolski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, 2004.
- Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego, Aktualizacja
Programu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu,
2005.
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Dane na temat retencji wód na obszarze działania RZGW w Warszawie zawierały także inne
opracowania, np. „Program ochrony przed suszą w województwie lubelskim” (Program…, 2008) czy
też „Ekspertyza: Analiza możliwości zwiększania retencji na obszarach zurbanizowanych w dorzeczu
Wisły Środkowej – stan wiedzy i dalsze kierunki działań” (Ekspertyza…, 2011). W toku pracy
wszystkie zgromadzone dokumenty zostały zweryfikowane i w związku tym, że wszystkie z nich
bezpośrednio odnosiły się do ww. materiałów - głównie PMR (Tabela 5) - nie uwzględniono ich przy
ocenie możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, aby nie powielać tych samych
informacji.
Na podstawie analizowanych dokumentów stwierdzono, że na obszarze działania RZGW w
Warszawie największy udział w przyroście retencji będą miały działania związane z budową,
przebudową i modernizacją zbiorników oraz urządzeń piętrzących. W ramach wszystkich grup
rozwiązań planuje się realizację 2491 zadań, co spowoduje przyrost retencji o ok. 661,86 mln m 3
wody (Rysunek 10, Rysunek 11).
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Rysunek 10 Liczba prognozowanych obiektów retencji.
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Rysunek 11 Pojemność prognozowanych obiektów retencji.
Wnioski wyciągnięte z analizy informacji zawartych w zgromadzonych materiałach wykazują,
że na terenie RZGW w Warszawie najbardziej efektywne będzie realizowanie zadań na drodze:
 budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji zbiorników wodnych,
 piętrzenia jezior, rzek i cieków (w tym podpiętrzanie Wielkich Jezior Mazurskich, bez
budowy urządzeń piętrzących - przy wykorzystaniu grawitacyjnego rozbioru wody),
 rozbudowy i utrzymania systemów nawadniających użytki zielone,
 wykorzystania retencji wielkoobszarowej kompleksów użytków zielonych, bagien i
mokradeł oraz zbiorników śródpolnych,
 powiększanie retencji na obszarach leśnych dzięki odpowiedniej gospodarce leśnej
(ograniczanie wycinania lasów na dużych zwartych powierzchniach, zwiększanie lesistości,
itp.).
Efekty końcowe, jakie przyniesie realizacja tych zadań, polegać będą głównie na:

utworzeniu rezerwy wodnej,

wyrównaniu odpływu wody w rzekach,

opóźnieniu jałowego odpływu wód ze zlewni,

poprawie warunków ochrony przeciwpowodziowej,

stworzeniu warunków do lepszego zagospodarowania zatrzymanych zasobów wody oraz
 wykorzystania wód w różnych sektorach,
 renaturyzacji środowiska przyrodniczego,
 wzbogaceniu walorów krajobrazowych oraz ogólnej poprawie stanu środowiska
przyrodniczego.
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7. WYKAZ
INTERESARIUSZY
POTENCJALNIE
ZAINTERESOWANYCH
UCZESTNICZENIEM W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SUSZY W
REGIONACH WODNYCH
Podejście przyjęte przy sporządzaniu wykazu interesariuszy dla RZGW w Warszawie
zbudowano z wykorzystaniem metodyki pt.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania
wodami. Metodyka postępowania” (RS-EKO, 2013). Zgodnie, z którą (rozdział nr 12.1 Przebieg
procesu opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym) Dyrektor RZGW
opracowując „Plan…” realizuje etap prac polegający na przeprowadzeniu „analizy dla obszaru
regionu wodnego interesariuszy zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania
ryzykiem suszy w regionie wodnym:
a) jednostek administracji rządowej,
b) jednostek administracji samorządowej,
c) rządowych i samorządowych jednostek merytorycznych, zajmujących się gospodarką
wodną, ochroną środowiska, administrowaniem lasami, parkami krajobrazowymi itp.
d) jednostek naukowych – instytutów, wyższych uczelni,
e) organizacji pozarządowych,
f) głównych użytkowników wód, których susza w szczególny sposób dotyka,
g) aglomeracji miejskich, ośrodków turystycznych, itp.
h) innych interesariuszy.”
Wyniki przeprowadzonej analizy interesariuszy zostały przedstawione w jednym pliku.xls z
podziałem na arkusze. Zestawienie interesariuszy stanowi załącznik do całości pracy o nazwie
ZAL_czG_INTERESARIUSZE_Susza_RZGW_WA znajdujący się na płycie DVD/nośniku elektronicznym.
W każdym regionie wodnym przedstawiono poszczególnych interesariuszy z przyporządkowaniem
wydzielonych jednostek podstawowego podziału – zlewni bilansowych.
Każdy z interesariuszy został przypisany do zlewni bilansowej: jednej lub kilku w zależności
od pokrywania się granic administracyjnych poszczególnych struktur z granicami hydrograficznymi
zlewni. Zatem np. niektóre gminy są wpisane w 3 zlewniach bilansowych gdyż granica gminy przecina
3 zlewnie bilansowe, a np. RDLP w Łodzi wpisana jest w 6 zlewniach bilansowych które przecina jej
granica administracyjna (nawet jeśli są to bardzo małe powierzchnie). Podobnie w przypadku innych
instytucji. Wpływa to na zmniejszenie rzeczywistej liczby interesariuszy niż wskazuje to numeracja
porządkowa. Przyjęto, że poszczególni interesariusze działają w zasięgu granic hydrograficznych na
tle granic miejsca swej siedziby (gmina, powiat, województwo). WYJĄTEK: nie przypisano do zlewni
bilansowych tylko wskazano łącznie dla obszarów dorzeczy - Izby Gospodarcze, Organizacje
Ekologiczne, Państwowe Instytuty Badawcze, ze względu na ponad regionalny (niekiedy ogólnopolski)
zasięg działalności. W wykazie dla wszystkich interesariuszy wprowadzono dodatkową kolumnę
informującą o branży poszczególnych jednostek.
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8. PODSUMOWANIE
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.
Zgodnie z definicją na stronie Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania
Charakterystyk Suszy „Posucha” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) „susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i
oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się
nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności
wody dla danego regionu.” Jednocześnie należy podkreślić, iż susza jest naturalnym zagrożeniem, o
charakterze regionalnym, które wywołane jest głównie przez niedobór opadu a o jej dalszym rozwoju
decyduje szereg czynników sprzyjających, jak np.: okres występowania, warunki fizycznogeograficzne
danego obszaru (litologia, spadek terenu, siec hydrograficzna, pokrycie i użytkowanie terenu),
warunki hydrologiczne w danym okresie i go poprzedzającym, a także korzystanie z zasobów
wodnych.
W literaturze tematu zgodnie wymienia się cechy charakteryzujące suszę i wyróżniające ją od
innych naturalnych zagrożeń (IMGW Posucha, Tokarczyk 2010). Do cech tych należą przede
wszystkim:
 powolny rozwój zjawiska suszy, przez co trudny jest do uchwycenia jej początek oraz koniec;
 duża rozpiętość czasu trwania suszy, gdyż susze mogą trwać od kilku dni, miesięcy do kilku
lat; zatem zjawisko suszy w czasie trwania najczęściej przebiega z różnym natężeniem;
 jednocześnie susza ma tendencję do przedłużania się, w związku z tym zarówno zasięg suszy
jak i jej intensywności oraz surowości mogą zmieniać się w czasie;
 dużo większy niż np. powodzi zasięg przestrzenny suszy, stąd trudności w jej ocenie ze
względu na zróżnicowanie obszaru na którym występuje;
 oba czynniki tj., duży zasięg przestrzenny oraz długi czas trwania suszy powodują, że wpływ
suszy na różne sektory gospodarki sumuje się, przez co kumulują się również jej skutki. Do
kumulacji skutków suszy dochodzi zazwyczaj, gdy zjawisko przedłuża się i obejmując dłuższe
okresy (kilka sezonów, a nawet trwa ponad rok).
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. Natomiast niedoborem wody nazywane jest zjawisko spowodowane działalnością
antropogeniczną, tj. realizowane zapotrzebowanie na wodę przekracza dostępne zasoby wodne.
Nałożenie się w czasie występowania suszy na istniejące niedobory wody bardzo często warunkuje
występowanie susz ekstremalnych co do ich intensywności, a także czasu trwania. Definicją, która
łączy ze sobą oba aspekty jest definicja suszy wypracowana w projekcie UNESCO FRIEND. Zgodnie z
którą susza oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych i jest
ona zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym (Tallaksen, van Lanen, 2004).
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Zgodnie z powyższym skutki wystąpienia suszy odczuwalne są zarówno przez ludność,
przemysł, rolnictwo jak i środowisko. Skutki susz mogą osiągać różne rozmiary od skali lokalnej, przez
regionalną po zasięg ogólnokrajowy. Skutki suszy odczuwalne są powoli i objawiają się także w formie
innych zagrożeń, np. pożarów, erozji lub burz pyłowych, klęski nieurodzaju w produkcji rolniczej.
Wymienione cechy suszy oraz zakres i rodzaje konsekwencji jakie niesie ze sobą to zjawisko
jednoznacznie wskazują, iż ocena zagrożenia wystąpienia suszy oraz narażenia na jej skutki wymaga
podejścia wielokryterialnego uwzględniającego nie tylko parametry meteorologiczno-hydrologiczne
ale również aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie pt. „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” wykonano w ramach
umowy nr 257/ZK-Z/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. między, Skarbem Państwa - Regionalnym Zarządem
Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą: 03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B reprezentowanym
przez Dyrektora RZGW w Warszawie, a Grzegorzem Łukasiewiczem, prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą WIND-HYDRO Grzegorz Łukasiewicz, z siedzibą w Łodzi pod adresem 93-411
Łódź, ul. Opiekuńcza 19.

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest 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. Zgodnie z powyższym
celem opracowania była analiza oraz wskazanie obszarów występowania suszy na terenie RZGW w
Warszawie, wraz z ich hierarchizacją oraz oceną potencjalnych skutków suszy. Kolejnym celem
realizowanym w oparciu o wyniki ww. analiz było przeprowadzenie dla wskazanych obszarów
wstępnej oceny możliwości powiększenia zasobów dyspozycyjnych. Zakres prac obejmował 7 części, z
czego niniejszym opracowaniu zawarto wyniki dla 6 z nich (części od B do G):

A.Opracowanie

harmonogramu i programu prac związanych z opracowaniem planów
przeciwdziałania skutkom suszy w regionach wodnych wynikającego z art. 88s ust. 3 pkt. 1
ustawy Prawo wodne. (pracę zrealizowano i odebrano protokolarnie z dniem 26 maja 2014 r.;
tekst zamieszczono w odrębnym tomie);

B. Analiza występowania zjawiska suszy na terenie RZGW w Warszawie obejmująca określenie
deficytu opadów, wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy
wraz z określeniem jej rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym.

C. Dokonanie

na podstawie w/w analizy, wraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych
użytkowników i środowiska przyrodniczego, identyfikacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy, ustalenie listy gmin, które mogą być dotknięte suszą,
przedstawienie wyników na mapach w skali 1:100 000.

D.

Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia
działań łagodzących skutki suszy.

E. Analiza dla zidentyfikowanych obszarów narażonych na występowanie skutków suszy:
a. użytkowników wody i wyselekcjonowanie grup użytkowników, dla których brak wody
w okresach suszy stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu działalności
b. oszacowanie wpływu suszy na poszczególne sektory gospodarki
c. oszacowanie wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne w szczególności na obszary
Natura 2000.
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F. Wstępna

ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w
zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z oceną
celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających
zwiększenia zasobów wodnych w podziale na regiony wodne i z uwzględnieniem zlewni
bilansowych. zgodnie z zapisem art. 88r ust. 3 ustawy Prawo wodne;

G.

Wskazanie interesariuszy potencjalnie zainteresowanych uczestniczeniem w procesie
zarządzania ryzykiem suszy w regionach wodnych przy uwzględnieniu podziału na regiony
wodne i zlewnie bilansowe.

Wyniki niniejszego opracowania zgodnie zapisami ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2012 poz.
145) oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW - Dyrektywa 2000/60/WE), stanowić będą podstawę do
opracowania - wymaganych zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne – planów przeciwdziałania
skutkom suszy w regionach wodnych: Środkowej Wisły, Niemna, Jarft, Świeżej oraz Łyny i
Węgorapy. Stąd wyniki przedmiotowej analizy występowania zjawiska suszy oraz analizy możliwości
zwiększenia na wskazanych obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych przedstawiono w podziale
na regiony wodne znajdujące się w zarządzie RZGW w Warszawie (Rysunek 1).

Rysunek 1 Mapa przebiegu granic regionów wodnych RZGW w Warszawie.
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3. DEFINICJA SUSZY
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.
Zgodnie z definicją na stronie Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania
Charakterystyk Suszy „Posucha” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB) „susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym i
oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych. Suszą nazywa się
nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują w warunkach mniejszej dostępności
wody dla danego regionu.” Jednocześnie należy podkreślić, iż susza jest naturalnym zagrożeniem, o
charakterze regionalnym, które wywołane jest głównie przez niedobór opadu a o jej dalszym rozwoju
decyduje szereg czynników sprzyjających, jak np.: okres występowania, warunki fizycznogeograficzne
danego obszaru (litologia, spadek terenu, siec hydrograficzna, pokrycie i użytkowanie terenu),
warunki hydrologiczne w danym okresie i go poprzedzającym, a także korzystanie z zasobów
wodnych.
Pod pojęciem suszy mieszczą się cztery jej typy genetyczne, a mianowicie susza
atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna oraz hydrogeologiczna. Wymienione typy suszy wyznaczają
kolejne etapy rozwoju suszy, których przebieg i procesy powstawania prezentuje zamieszczony
poniżej i obowiązujący w ramach prowadzonego przez IMGW-PIB systemu monitoringu suszy,
schemat propagacji suszy (Rysunek 2). Należy zaznaczyć, iż w niniejszym opracowaniu analizy
dotyczące zarówno charakterystyki zjawiska oraz wywoływanych przez suszę skutków obejmują
wszystkie cztery typy susz, tj. atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną oraz hydrogeologiczną.
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. Natomiast niedoborem wody nazywane jest zjawisko spowodowane działalnością
antropogeniczną, tj. realizowane zapotrzebowanie na wodę przekracza dostępne zasoby wodne.
Nałożenie się w czasie występowania suszy na istniejące niedobory wody bardzo często warunkuje
występowanie susz ekstremalnych co do ich intensywności, a także czasu trwania. Definicją, która
łączy ze sobą oba aspekty jest definicja suszy wypracowana w projekcie UNESCO FRIEND. Zgodnie z
którą susza oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach naturalnych i jest
ona zjawiskiem ciągłym o zasięgu regionalnym (Tallaksen, van Lanen, 2004).
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Rysunek 2 Schemat blokowy propagacji suszy w cyklu hydrologicznym (na podstawie Stahl, 2001)
Źródło : na podstawie IMGW-PIB Posucha
http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37

W literaturze tematu zgodnie wymienia się cechy charakteryzujące suszę i wyróżniające ją od
innych naturalnych zagrożeń (IMGW Posucha, Tokarczyk 2010). Do cech tych należą przede
wszystkim:






powolny rozwój zjawiska suszy, przez co trudny jest do uchwycenia jej początek oraz koniec;
duża rozpiętość czasu trwania suszy, gdyż susze mogą trwać od kilku dni, miesięcy do kilku
lat; zatem zjawisko suszy w czasie trwania najczęściej przebiega z różnym natężeniem;
jednocześnie susza ma tendencję do przedłużania się, w związku z tym zarówno zasięg suszy
jak i jej intensywności oraz surowości mogą zmieniać się w czasie;
dużo większy niż np. powodzi zasięg przestrzenny suszy, stąd trudności w jej ocenie ze
względu na zróżnicowanie obszaru na którym występuje;
oba czynniki tj., duży zasięg przestrzenny oraz długi czas trwania suszy powodują, że wpływ
suszy na różne sektory gospodarki sumuje się, przez co kumulują się również jej skutki. Do
kumulacji skutków suszy dochodzi zazwyczaj, gdy zjawisko przedłuża się i obejmując dłuższe
okresy (kilka sezonów, a nawet trwa ponad rok).
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Zgodnie z powyższym skutki wystąpienia suszy odczuwalne są zarówno przez ludność,
przemysł, rolnictwo jak i środowisko. Skutki susz mogą osiągać różne rozmiary od skali lokalnej, przez
regionalną po zasięg ogólnokrajowy. Skutki suszy odczuwalne są powoli i objawiają się także w formie
innych zagrożeń, np. pożarów, erozji lub burz pyłowych, klęski nieurodzaju w produkcji rolniczej.
Wymienione cechy suszy oraz zakres i rodzaje konsekwencji jakie niesie ze sobą to zjawisko
jednoznacznie wskazują, iż ocena zagrożenia wystąpienia suszy oraz narażenia na jej skutki wymaga
podejścia wielokryterialnego uwzględniającego nie tylko parametry meteorologiczno-hydrologiczne
ale również aspekty gospodarcze, społeczne i środowiskowe.

4. METODYKA – ZAŁOŻENIA OGÓLNE I PODSTAWOWE ŹRÓDŁA DANYCH
Pracę wykonano z wykorzystaniem wymaganej i zalecanej przez Krajowy Zarząd Gospodarki
Wodnej metodyki pn.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka
postępowania” (RS-EKO, 2013) zwanej dalej w opracowaniu Metodyką KZGW (2013).
Zakres czasowy jakim objęto analizy to wielolecie 1974 – 2011. Wybór wielolecia
podyktowany był dostępnością danych w zakresie ich wszystkich typów, tj. serii danych
meteorologicznych, hydrologicznych oraz hydrogeologicznych. Wszystkie analizy prowadzono w
układzie lat kalendarzowych (I-XII).
W analizach jako bazowy materiał wykorzystano następujące źródła danych:
1.

2.
3.
4.

5.

przekazanych przez zamawiającego serii danych meteorologicznych monitoringu IMGW-PIB w
zakresie
a. sum dobowych opadu z posterunków opadowych i stacji meteorologicznych oraz
klimatycznych,
b. średniej dobowej temperatury powietrza, prędkości wiatru, usłonecznienia na stacjach
klimatycznych i synoptycznych,
c. wilgotności względnej mierzonej o godzinie 12 UTC ze stacjach klimatycznych i
synoptycznych;
przekazanych przez zamawiającego serii danych hydrologicznych monitoringu IMGW-PIB w
zakresie średnich dobowych przepływów na posterunkach wodowskazowych;
danych i informacji bazy Pobory udostępnionych przez PIG w zakresie Wartości poboru wód
podziemnych z ujęć dla roku 2012;
wyniki opracowania „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w
regionach wodnych RZGW Warszawa” (POLGEOL Warszawa, 2013) i wyniki analizy danych z
sieci badawczo-obserwacyjnej wód podziemnych;
dane z wykazów wód opracowane przez Dyrektora RZGW w Warszawie na podstawie art. 113
ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne;
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6.

danych katastru wodnego RZGW w Warszawie nt. użytkowania wód w zakresie informacji
zawartych w dokumentach pozwoleń wodnoprawnych (wg aktualności na dzień 31.12.2012);
7. mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000 zakupiona przez WIND-HYDRO od IUNG-PiB w
Puławach i wykorzystanej zgodnie z zakresem licencji;
8. mapy użytkowania terenu CORINE LAND COVER 2006;
9. wyniki opracowania pn. „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu
wodnego Warty)”, Techmex, IMUZ, 2009;
10. dane wektorowe podziału administracyjnego kraju pozyskane z zasobów CODGiK - baza danych
nr 1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju –
PRG (http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane.html),
11. dane RZGW w Warszawie nt. szlaków żeglugi śródlądowej;
12. dane MPHP wg aktualności na rok 2010 oraz pomocniczo MPHP z 2013 roku.
Zbiór danych pod względem rozdzielczości czasowej i pokrycia przestrzennego
skonfrontowano z podanym w Metodyce zakresem zmiennych wymaganych do wyznaczenia
wskaźników identyfikujących zjawisko suszy (wszystkich 4 typów suszy). W efekcie do analiz
identyfikacji zjawiska suszy wybrano podany w poniższej tabeli zestaw obligatoryjnych wskaźników
(Tabela 1). Względem wskaźników, które z uwagi na ograniczoną dostępność danych lub brak danych
wejściowych nie mogły być wyznaczone w tekście podano krótką charakterystykę wraz z
uzasadnieniem przyczyny odstąpienia od uwzględnienia wskaźnika w analizach przedmiotowych.
Tabela 1 Wykaz obligatoryjnych wskaźników identyfikacji zjawiska suszy oraz wskaźników
wykorzystanych w przedmiotowej analizie
Typ suszy
ATMOSFERYCZNA

ROLNICZA

HYDROLOGICZNA

Zakres wskaźników
obligatoryjnych wg Metodyki RSEKO 2013
SPI(WKE) (wskaźnik
standaryzowanego opadu)
KBW (klimatyczny bilans wodny),
PDSI (wskaźnik surowości suszy
Palmera),
fAPAR (WKE) (akumulowana
energia fotosyntetycznie czynna)
ThLM (Q70) (Treshold Lewel
Method - metoda przepływu
granicznego; dla Q70 z krzywej
sum czasu trwania wraz z
wyższymi)

HYDROGEOLOGICZNA

kn

Wskaźnik eksploatacji
wody

WEI+(WKE) - (Water Exploatation
Index Plus - Wskaźnik eksploatacji
wody)

Wskaźniki wykorzystane w analizie
SPI(WKE)
+ klasyfikacja lat suchych wg Kaczorowskiej
KBW;
PDSI oraz fAPAR opisano wraz z podaniem
przykładów lecz ze względu na ograniczoną
dostępność danych nie zostały włączone w
analizy identyfikacji obszarów zagrożonych
suszą
ThLM (Q70)
+ wskaźniki charakteryzujące intensywności,
czas trwania i okresy występowania niżówek
oraz wskaźniki obrazujące warunki zasobów
nienaruszalnych i dyspozycyjnych
kn
+ wskaźnik oparty o analizę SNG
WEI+(WKE) – wskaźnik opisano wraz z podaniem
uzasadnienia odstąpienia od jego wyznaczenia
z uwagi na ograniczoną dostępność danych

(WKE) – wskaźniki Komisji Europejskiej należące do grupy wskaźników zintegrowanych służących
ocenie zagrożenia suszą i niedoborami wody
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Należy podkreślić, iż wskaźniki uzgodnione przez w dokumentach sprawozdawczych Komisji
Europejskiej (COM(2012) 672) uzyskały opinię niewystarczających oraz koniecznych do obliczania dla
całej UE we właściwej skali. Opinia ta wynika m.in. z faktu iż niedobór wody i susze często nie są
rozróżniane i często traktowane jako synonimy, a ustalone wskaźniki nie są wystarczająco
przetestowane (krótkie i niepełne serie wyników) a modele identyfikacji suszy budowane na ich
podstawie są na etapie walidacji i kalibracji.
Szczegółowe opisy wskaźników zawarto w poszczególnych rozdziałach analizy występowania
zjawiska suszy w podziale na jej typy. Wszystkie typy susz charakteryzowano pod względem
następujących parametrów:
 okresów pojawiania się suszy,
 czasu trwania suszy,
 intensywności,
 rozkładu przestrzennego suszy,
 trendu zmian,
 oraz z uwzględnieniem scenariuszy zmian klimatu.
Wszystkie obliczenia parametrów suszy atmosferycznej, rolniczej i hydrologicznej zostały
wykonane za pomocą autorskich skryptów napisanych w powłoce bash systemu operacyjnego Linux dystrybucja Ubuntu 12.01. Przy tworzeniu skryptów obliczeniowych w powłoce bash wykorzystano
ponadto edytor strumieniowy SED oraz języka programowania AWK. Zaletą zastosowanego zestawu
narzędzi jest szybkość działania i przetwarzania informacji zawartych w obszernych zbiorach plików
zapisanych zarówno w postaci ASCII jak i binarnej. Ponadto (m.in. w analizach suszy
hydrogeologicznej) zastosowano standardowe techniki analiz serii danych z zastosowaniem formuł i
narzędzi MS Excel oraz baz danych MS Access.
Wyniki przeprowadzonych analiz zaprezentowano w podziale na regiony wodne
i zlewnie bilansowe. Rezultaty analiz zestawiono według następującego schematu:
w pierwszej kolejności podano opis wyników dla całego obszaru RZGW w Warszawie wraz
z prezentacją map wynikowych. W kolejnych częściach rozdziału zamieszczono analizę wyników dla
poszczególnych regionów wodnych w raz z ilustracją graficzną wyników (tabele, wykresy). W
częściach analiz dla regionów wodnych zastosowano odwołania do map zamieszczonych na początku
danego rozdziału tj. w opisie wyników w całym RZGW. Oprócz podstawowego podziału na regiony i
zlewnie bilansowe wyniki analiz były odnoszone lub/i agregowane do poziomu 4-go zlewni MPHP (z
2010r.), JCWP i JCWPd oraz gmin wg aktualności podziału administracyjnego na 2012r.
Wszystkie analizy przestrzenne oraz wizualizacje przestrzennego rozkładu zjawisk i natężenia
procesów wykonano w oprogramowaniu GIS, tj. ArcGIS®9.3.1, Quantum GIS 2.4. w odwzorowaniu
PUWG 1992 (Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych). W oparciu o wyniki wskaźników
liczonych dla zbioru punktowo rozmieszczonych posterunków (meteorologicznych, hydrologicznych
lub punktów monitoringu hydrogeologicznego) w celu ich konwersji z danych dyskretnych do ciągłych
powierzchni wykonano ich interpolację. W tym celu wykorzystano trzy metody geostatystyczne, tj.
interpolację metodą średniej ważonej odległością (IDW – inverse distance weighted) oraz krigingu
oraz metodę poligonów Thiessen’a (Voronoi) (tzw. metoda wieloboków). Ostatnia z metod została
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wykorzystana dla określenia zasięgu obszarów reprezentatywności i ekstrapolacji danych nt.
ewapotranspiracji potencjalnej (parametru niezbędnego do oszacowania wskaźnika KBW).
Wyniki analiz interpolacji charakterystyk suszy w dalszym etapie prac poddano dyskretyzacji
przez uśrednienie w model siatki pól podstawowych. Analizy w siatce pól podstawowych umożliwiły
zrealizowanie wielokryterialnej oceny zagrożenia występowania zjawiska suszy oraz identyfikacji
narażenia na występowanie skutków suszy. Prace wykonano w modelu siatki heksagonalnej o boku
2km – 45 stopni, o powierzchni 1 pola równej 3,464km2 (32 935 - łączna liczba pól podstawowych
siatki na obszarze RZGW w Warszawie).
Integralną częścią opracowania są zbiory danych liczbowych i GIS (Geograficznych Systemów
Informacji), które wykonano zgodnie z wymogami zamawiającego; pliki MS Excel i pliki formatu
shapefile wraz z plikami projektów map (ESRI .mxd). Dla opracowanych zbiorów informacji
przestrzennej opracowano opisy struktur ich tabeli atrybutów (w pliku MS Excel) oraz przygotowano
metadane zgodnie z zapisami ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. 2010 nr 76
poz. 489).
Z uwagi na dużą objętość niektórych zestawień tabelarycznych część wyników ujęto w
załączniki występujące jedynie w wersjach elektronicznych (tabele arkusza kalkulacyjnego MS Excel);
wykaz załączników elektronicznych zamieszczono na końcu opracowania.
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5. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY
5.1. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY ATMOSFERYCZNEJ
5.1.1. Metodyka identyfikacji występowania zjawiska suszy atmosferycznej
W analizach zjawiska suszy atmosferycznej wykorzystano dane pochodzące łącznie z 310
posterunków meteorologicznych w czterech kategoriach (Rysunek 3Rysunek 1):
 259 posterunków opadowych

28 posterunków klimatycznych

13 posterunków synoptycznych
 10 posterunków klimatyczno-synoptycznych zlokalizowanych poza granicami RZGW
w Warszawie w ich najbliższym sąsiedztwie (źródłem danych był portal
http://www.tutiempo.net/).

Rysunek 3 Mapa poglądowa rozmieszczenia posterunków meteorologicznych w granicach i
sąsiedztwie RZGW w Warszawie
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Należy podkreślić, iż analizy oparte o dane meteorologiczne prowadzone zarówno w zakresie
suszy atmosferycznej, jak i rolniczej dla regionów wodnych Jartf i Świeżej oparte były o dane
ekstrapolowane z posterunków zlokalizowanych najbliżej ich południowych granic. W regionach tych
w danym wieloleciu 1974-2011 monitoring meteorologiczny nie był prowadzony.
Podstawowymi parametrami jakimi posłużono się w celu detekcji suszy atmosferycznej i
jednocześnie oceny jej intensywności to:

 okresy posuszne (posuchy atmosferyczne) - identyfikowane przez liczbę dni
bezopadowych (Ndbp);

 klasyfikacja wilgotności lat i miesięcy wg Kaczorowskiej;
 wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI – z ang. Standardized Precipitation Index),
bazujący na wielkości opadu stosowany do monitorowania suszy poprzez klasyfikację
okresów ze względu na niedobór opadu.
Pierwsze dwa wskaźniki służyły przeprowadzeniu ogólnego przeglądu warunków opadowych
w granicach RZGW w Warszawie na przestrzeni wielolecia 1951 – 2012 i w tym celu wykorzystano
jedynie dane ze posterunków synoptycznych i klimatycznych posiadających pełne serie czasowe sum
dobowych opadów (razem 14 posterunków).
Zgodnie z poniższą typologią w ciągach danych opadowych poszukiwano najdłuższych
okresów występowania dni bezopadowych (Ndbp) wskazujących na suszę atmosferyczną:
liczba dni bez opadu:
od 11 do 15 dni – posucha,
od 16 do 20 dni – umiarkowana posucha,
ponad 20 dni – długotrwała posucha - susza atmosferyczna

Założeniem podstawowym analiz było, iż okres bezopadowy trwający powyżej 20 dni
przerywany jest przez 1 lub 2 kolejne dni o łącznej sumie opadów powyżej 2,0 mm (Koźmiński 1986).
Drugi z wymienionych wskaźników, charakterystyka wilgotnościowa miesięcy i lat wg
Kaczorowskiej, należy do najbardziej powszechnych klasyfikacji intensywności okresów
bezopadowych. Klasyfikacja w ujęciu rocznym umożliwia wskazanie lat suchych ze względu na suszę
atmosferyczną. Za rok suchy przyjmuje taki, w którym opady wynoszą poniżej 90% średniej sumy z
wielolecia, zaś miesiąc uznaje się jako suchy gdy suma opadów nie przekracza 75% sumy z wielolecia.
W pracy uwzględniono poniższe przedziały wartości wskaźnika, stosownie dla interwału rocznych i
miesięcznych sum opadów:
ROK

Normalny
Suchy
Bardzo suchy
Skrajnie suchy
MIESIĄC Normalny
Suchy
Bardzo suchy
Skrajnie suchy

P [90% 110%) średniej sumy z wielolecia
P [75%  89%)
P [50% 74%)
P < 50%
P [125% 75%) średniej sumy miesięcznej z wielolecia
P [50% 74%)
P [25%  49%)
P < 25%
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Najważniejszym wskaźnikiem analizy zjawiska suszy atmosferycznej i oceny zagrożenia nią
obszarów w poszczególnych regionach wodnych RZGW w Warszawie jest wskaźnik SPI. Jest to
wskaźnik rekomendowany i wdrożony do oceny suszy w ramach wspólnej strategii wdrażania
Ramowej Dyrektywy Wodnej przez Komisję Europejską (COM(2012) 672). Wskaźnik ten wraz z
omówionymi w dalszej części opracowania w wskaźnikami suszy rolniczej, tj. wskaźnikiem fAPAR i
wilgotności gleby pF (krzywa sorpcji wody), jest podstawową składową Zintegrowanego Wskaźnika
Suszy CDI (z ang. Combined Drought Indicator). Sam wskaźnik SPI w 2010 roku został wybrany przez
Światową Organizację Meteorologiczną WMO (The World Meteorological Organization) jako
kluczowy indykator suszy atmosferycznej na potrzeby światowego monitoringu operacyjnego.
Zgodnie z koncepcją budowy zintegrowanych identyfikatorów suszy (suszy w ujęciu wszystkich jej 4
typów) wskaźnik SPI jest pierwszym ogniwem oceny warunków uwilgotnienia dla danego obszaru.
Informuje o wielkości, intensywności i czasie trwania deficytów opadów (suszy atmosferycznej), jego
wyniki w systemie ostrzegania o rozwoju suszy (fazy suszy rolniczej) z chwilą gdy pojawiają się oznaki
deficytów wilgoci w glebie dają podstawy do wydania ostrzeżeń (SCHEMAT poniżej). Dalsze
pogłębianie się deficytów opadów i wilgotności gleb w połączeniu ze zidentyfikowanymi problemami
w rozwoju roślin (wskaźniki SPI, pF i fAPAR wskazują na bardzo silną i ekstremalną suszę) jest
podstawa do ogłoszenia stanu alarmowego suszy rolniczej. Zgodnie z powyższym wskaźnik SPI pełni
role identyfikatora zarówno suszy atmosferycznej jak i rolniczej. Jednocześnie należy podkreślić, iż
susza atmosferyczna w systemie europejskiego monitoringu suszy nie jest analizowana odrębnie i do
momentu wystąpienia zmian w uwilgotnieniu gleb nie jest kwalifikowana jako zagrożenie.
SCHEMAT zależności procesów i zależności powstawania suszy rolniczej oraz wskaźników ich
identyfikacji i poziomów ostrzegania w systemie Europejskiego Obserwatorium Suszy (EDO)

(źródło: M. Stolarska na podstawie materiałów http://edo.jrc.ec.europa.eu)

Wskaźnik SPI wyraża standaryzowaną wartością opadu. Normalizację opadu na potrzeby
opracowania przeprowadzono wg funkcji: f(P)= U = 3√P

SPI = (U – Uśr )/ δU
gdzie:
P - pomierzona suma opadów,
U - przekształcona znormalizowana suma opadów
Uśr – średnia z U
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δU - odchylenie standardowe

W niniejszych analizach przedmiotowych wskaźnik SPI wyznaczono dla miesięcznego i
rocznego kroku czasowego (1974-2011) dla wszystkich analizowanych posterunków
meteorologicznych. Interpretację uzyskanych wyników przeprowadzono zgodnie ze skalą SPI
obowiązującą w ramach serwisu Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania
Charakterystyk Suszy (akronim POSUCHA)1 prowadzonego przez IMGW-PIB. Identyfikację zjawiska
suszy atmosferycznej zrealizowano poprzez dokładną analizę wyników (miesięcznych i rocznych SPI)
wskazujących na wystąpienie suszy o natężeniu umiarkowanym, bardzo i ekstremalnie suchej.
Tabela 2 Wartości progowe wskaźnika SPI wg POSUCHA IMGW-PIB
PRZEDZIAŁY OSTROŚCI SUSZY
ATMOSFERYCZNEJ

Wartości SPI

wilgotny

≥ 0,5

normalny (brak oznak suszy)

(0,5 ÷ - 0,5)

umiarkowanie suchy

[- 0,5 ÷ - 1,5)

bardzo suchy

[- 1,5 ÷ - 2,0)

ekstremalnie suchy

≤ - 2,0

Wyniki SPI poddano dalszym analizom statystycznym a wyniki zaprezentowano w kilku
ujęciach jednostek przestrzennych, tj. w układzie przeciętnej dla całego obszaru RZGW w Warszawie,
przynależnych mu zlewni bilansowych, jak i 5 regionów wodnych. Wyniki wskaźnika i jego
pochodnych uzyskane dla punktów pomiarowych interpolowano metodą IDW a następnie
przekształcono w siatkę pól podstawowych (heksagonalną). W kolejnych krokach analitycznych
wyniki przypisane do heksagonów posłużyły do przeprowadzenia procedury identyfikacji obszarów
wg klas zagrożeń występowania zjawiska suszy atmosferycznej oraz hierarchizacji obszarów
narażonych na jej skutki.
Dla każdego posterunku meteorologicznego wyznaczono następujący zestaw miar opartych o
wyniki SPI:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Udział lat suchych w wieloleciu [%]
Udział lat bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%]
Udział miesięcy suchych w wieloleciu [%]
Udział miesięcy bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%]
Intensywność suszy w latach ze stwierdzoną ekstremalną i silną suszą atmosferyczną
Okresy występowania susz atmosferycznych w podziale na miesiące [% wystąpień w danym
miesiącu w wieloleciu]
g) Tendencja zmian w seriach rocznych wartości SPI [kierunek +; -].

1

http://posucha.imgw.pl/ - serwis POSUCHA prowadzony jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB). Opracowany został w ramach Projektu KLIMAT - „Wpływ zmian
klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo”. Głównym celem serwisu jest udostępnianie informacji nt.
charakterystyki susz atmosferycznej i hydrologicznej wraz z prognozą.
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5.1.2. Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej na terenie RZGW w Warszawie
Na przestrzeni wielolecia 1951-2012 przeciętna suma dni bezopadowych (Ndbp) w roku
wyniosła 200 dni. Maksymalna łączna liczba dni bez opadu wynosiła 236 – 268 dni w roku. Na
analizowanych posterunkach najdłuższe ciągłe okresy bez opadu wyniosły 31 – 44 dni. Mapa poniżej
prezentuje wyniki prac IMGW-PIB (projekt KLIMAT) w zakresie rozkładu przestrzennego
analizowanego parametru w nieco krótszym wieloleciu – 1961-2010 (Rysunek 4). W ramach
opracowania przedmiotowego z przyczyny małej liczebności punktów (14 posterunków) nie
wykonano mapy długości okresów bezopadowych. Najdłuższe okresy bezopadowe występowały w
obrębie zlewni Biebrzy i środkowej Narwi oraz Kanału Wieprz-Krzna (40-44 dni). Na pozostałym
obszarze RZGW w Warszawie maksymalne długości okresów bezopadowych mieściły się w przedziale
od 32 do 40 dni.

Rysunek 4 Maksymalna długość okresu bezopadowego w okresie 1961-2010
(źródło: IMGW-PIB 2013 – Zmiany i zmienność klimatu w Polsce)
Lata w których stwierdzono ponad 4 miesiące z okresem długotrwałej posuchy (Ndbp >20
dni) to: 1951, 1953, 1954, 1959, 1972, 1976, 1982, 1984, 2011 oraz bliskie 4 miesiącom bez opadu
były: 1957, 1969, 1975, 2006. Z czego lata 1953, 1959 i 1982 cechowały się największa średnią liczbą
miesięcy z długimi okresami bezopadowymi (Rysunek 5). Średnia częstość występowania okresów
długotrwałej posuchy to blisko 3 razy w roku.
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Rysunek 5 Średnia liczba miesięcy w roku, w których okres bezopadowy trwał powyżej 20 dni
(1951-2012)
Miesiące, w których najczęściej występowały okresy posuszne to marzec, kwiecień oraz
miesiące letnie czyli lipiec, sierpień a także październik (Rysunek 6).
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Rysunek 6 Częstość występowania miesięcy z Ndbp >20 w wieloleciu 1951-2012
Deficyty opadu identyfikowane z wykorzystaniem klasyfikacji wg Kaczorowskiej na
największej liczbie posterunków stwierdzono w latach 1951, 1953, 1976, 1982, 1991 (lata bardzo
suche) (Rysunek 7). Oprócz wymienionych należy podać lata w których na ponad 9 posterunkach
sumy roczne opadów stanowiły poniżej 89% sumy wieloletniej (lata suche i bardzo suche), i były to:
1959, 1963, 1969, 1971, 1983, 2003).
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Liczba posterunków meteorologicznych
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Rysunek 7 Liczba posterunków, na których w danym roku stwierdzono deficyty opadów (lata
bardzo suche i suche wg klasyfikacji Kaczorowskiej)
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Rysunek 8 Procentowy udział miesięcy w wieloleciu z sumą opadów poniżej 75% normy dla
wielolecia dla danego miesiąca (wg klasyfikacji Kaczorowskiej)
Miesiącami, których sumy opadów najczęściej wynosiły poniżej 75% miesięcznej normy
wieloletniej były styczeń, luty, marzec i kwiecień oraz październik (Rysunek 8). Natomiast największą
odsetek miesięcy o najbardziej skrajnych warunkach suchości (< 25%) były październik (16,9% ogólnej
liczby październików w wieloleciu) oraz kolejno luty, styczeń i marzec (14,3%, 9,9%, 8,3%).
Wyniki powyższych dwóch wskaźników dostarczają ogólnego poglądu na zmienność
warunków pluwialnych w RZWG Warszawa. Z uwagi na ograniczoną liczebność serii danych nie
stanowią one rzetelnego źródła opisu zjawiska suszy atmosferycznej. Jednie co znajduje
potwierdzenie w wynikach wskaźnika SPI pozwoliły zidentyfikować lata z suszą a także dowiodły, iż
wybrane wielolecie jest reprezentatywne pod względem rozkładu zdarzeń ekstremalnych jakimi są
susze atmosferyczne.
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W analizowanym wieloleciu 1974 – 2011 wg wskaźnika SPI wyróżniono następujące lata z
suszą atmosferyczną, rok: 1976, 1982, 1989, 1991, 2003 (Rysunek 9, Tabela 3). Spośród
wymienionych najintensywniejszym zdarzeniem była susza z 1982 roku, która dotyczyła aż 95% stacji
pomiarowych i charakteryzowała się głębokim deficytem opadu (średnia suma roczna opadu na
terenie RZGW Warszawa wyniosła zaledwie 464 mm przy średniej dla wielolecia 611,5 mm). Należy
zwrócić uwagę, iż niemal regularnie w roku poprzedzającym suszę atmosferyczną lub w kolejnym
roku po jej wystąpieniu warunki pluwialne na 48-53% stacji były na niskim poziomie. Wobec
powyższego można wyróżnić okresy z niedoborem opadów: 1975-1976, 1982-1984, oraz nieciągłe
okresy 1989-1993, 2003-2005.
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Rysunek 9 Liczebność stacji w poszczególnych przedziałach wartości wskaźnika SPI; w ramki ujęto
lata z ponadprzeciętnym w skali wielolecia udziałem wystąpień wyników SPI poniżej -1,5 (lata
suche i ekstremalnie suche).
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Tabela 3 Klasyfikacja lat wg wskaźnika SPI – procent ogółu stacji w danej kategorii suchości
[%] procent stacji w danym roku z wynikiem SPI na poziomie:
SPI ≤ -2
SPI [-1,5 ÷ -2) SPI [-0,5 ÷ -1,5)
SPI > -0,5
ekstremalnie
umiarkowanie
brak oznak
bardzo suchy
suchy
suchy
suszy
2011
1
1
19
79
2010
3
0
0
97
2009
1
0
2
97
2008
0
0
7
92
2007
0
0
7
92
2006
0
0
28
72
2005
0
3
46
51
2004
0
0
13
87
2003
2
7
58
33
2002
2
2
27
70
2001
0
0
4
95
2000
2
4
26
68
1999
1
1
11
87
1998
1
0
6
93
1997
1
0
10
88
1996
4
9
35
52
1995
1
2
25
72
1994
1
0
3
97
1993
1
5
40
54
1992
1
2
26
71
1991
7
15
58
19
1990
1
1
26
71
1989
3
11
49
37
1988
0
1
30
69
1987
1
3
30
66
1986
1
2
41
56
1985
0
1
7
91
1984
1
5
45
49
1983
1
5
45
48
1982
27
30
39
5
1981
0
0
1
98
1980
0
0
0
100
1979
1
2
32
65
1978
0
0
2
98
1977
0
0
6
93
1976
5
17
51
27
1975
3
5
39
53
1974
0
0
0
100
Objaśnienia: w czerwonej ramce – lata ze stwierdzoną silną suszą atmosferyczną, daty na szaro – lata w których
≥35% posterunków wykazało umiarkowaną suchość roku, na niebiesko – lata w których dla 65-100%
posterunków stwierdzono brak oznak suszy (lata normalne lub wilgotne)
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W roku 1976 susza atmosferyczna z największą intensywnością wystąpiła w północnej oraz
południowo-wschodniej części obszaru RZGW w Warszawie (Rysunek 11). Najgłębsze deficyty
opadów wystąpiły w rejonie Pojezierza Mazurskiego, Augustowa i Suwałk (Pojezierze Litewskie).
Większość obszaru RZGW charakteryzowała się umiarkowanym poziomem suszy. W zachodniej i
południowo-zachodniej części obszaru RZGW nie występowały oznaki suszy. Analiza występowania
suszy w tym roku (Rysunek 10, Rysunek 11) wykazała, iż najbardziej ekstremalne deficyty opadów
(SPI < -2 dla wartości minimalnych) miały miejsce w następujących zlewniach bilansowych:
 Wieprza (WA05),
 lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09),
 Biebrzy (WA11),
 Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
 systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
 Bzury (WA18),
 Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA21),
 Niemna w granicach państwa (WA23).

Rysunek 10 Intensywność suszy atmosferycznej w 1976 roku wg SPI
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Rysunek 11 Mapa wskaźnika SPI w latach z najintensywniejszą suszą atmosferyczną
Rok 1982 charakteryzował się występowaniem najgłębszej suszy atmosferycznej w wieloleciu
1974 – 2011 (Rysunek 11). Najbardziej rozległe, ekstremalne deficyty opadów miały miejsce na
obszarach: Polesia Wołyńskiego, Polesia Zachodniego, Wyżyny Lubelskiej, Roztocza oraz Wyżyny
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Wołyńskiej. W roku 1982 podobnie jak w roku 1976 ekstremalne deficyty opadów wystąpiły w
rejonie Pojezierza Mazurskiego oraz dodatkowo na Nizinie Staropruskiej, Pojezierzu ChełmińskoDobrzyńskim oraz Niziny Północno-Mazowieckiej. Również w rejonie Warszawy wystąpiła
ekstremalna susza atmosferyczna. Na pozostałych obszarach analizowanego RZGW susza była
umiarkowana lub bardzo intensywna. Brak suszy (SPI > -0,5) stwierdzono lokalnie w zlewniach
centralnej części regionu wodnego Środkowej Wisły oraz w Zlewni Niemna w granicach państwa
(WA23) i na posterunku w środkowej części regionu wodnego Łyny i Węgorapy (w zlewni bilansowej
WA20) (Rysunek 11, Rysunek 12).

Rysunek 12 Intensywność suszy atmosferycznej w 1982 roku wg SPI
W porównaniu z intensywnością susz opisanych powyżej w 1989 roku siła suszy
atmosferycznej była słabsza (Rysunek 11, Rysunek 13). Ekstremalne deficyty opadów wystąpiły w
zachodniej części Niziny Środkowomazowieckiej i w ograniczonym obszarze Niziny
Południowopodlaskiej. Większość obszaru RZGW w Warszawie dotknięta była umiarkowaną suszą
atmosferyczną. W obszarach Pojezierza Mazurskiego i Litewskiego susza atmosferyczna nie
występowała (dodatnie wartości wskaźnika SPI). Poniżej granicy -2,0 wartości wskaźnika SPI wystąpiły
w następujących zlewniach bilansowych (zlewnie z ekstremalną suszą atmosferyczną):
 lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
 lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09),
 lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
 Wkry (WA16),
 prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
 Bzury (WA18),
 lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
 osi Wisły (WA22).
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Rysunek 13 Intensywność suszy atmosferycznej w 1989 roku wg SPI
Umiarkowana intensywność suszy w 1991 roku dotyczyła przeważającego obszaru RZGW w
Warszawie (Rysunek 11, Rysunek 21). Jedynie na obszarach Pojezierzy Mazurskiego i Litewskiego
wystąpiły ekstremalne i bardzo intensywnych deficytów opadów. Fragmentarycznie susza
atmosferyczna objęła także obszary w południowej i wschodniej części obszaru RZGW w Warszawie
(lokalne strefy z suszą ekstremalną i bardzo intensywną). Najbardziej ekstremalne deficyty opadów
(minimalna wartość SPI < -2,0) miały miejsce w następujących zlewniach bilansowych:
 Radomki (WA04),
 Pilicy (WA07),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
 Biebrzy (WA11),
 Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
 systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
 lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15),
 Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20),
 dopływów Pregoły - z wyłączeniem zlewni Łyny (WA21),
 Niemna w granicach państwa (WA23).
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Rysunek 14 Intensywność suszy atmosferycznej w 1991 roku wg SPI
Susza atmosferyczna w roku 2003 charakteryzowała się wyrównanym poziomem
intensywności (Rysunek 11, Rysunek 15). Stwierdzony poziom intensywności na większości obszarów
dochodził do poziomu umiarkowanego. Dodatkowo na rozległych obszarach nie występowały oznaki
suszy atmosferycznej (Pojezierza Mazurskie i Litewskie, Nizina Staropruska, Nizina
Północnomazowiecka, Nizina Środkowomazowiecka, Wyżyna Przedborska). Susza bardzo intensywna
i ekstremalna wystąpiła jedynie fragmentarycznie w południowo-wschodnim obszarze RZGW w
Warszawie.

Rysunek 15 Intensywność suszy atmosferycznej w 2003 roku wg SPI
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Wnioskiem ogólnym płynącym z rozkładu przestrzennego wartości wskaźnika SPI w latach
wybitnie suchych jest, iż susza atmosferyczna występuje nieregularnie i silnie zależy od układów mas
powietrza czyli rozkładu przestrzennego opadu w danym roku i może zaistnieć w każdym miejscu.
Zatem ten typ suszy z punktu widzenia wyznaczania obszarów podatnych na jej wystąpienie jest
trudny w opisie. Susza atmosferyczna zidentyfikowana na podstawie posiadanego zbioru danych
wykazywała pewne tendencje przestrzennego rozkładu, tj. spośród wyników z lat z intensywną suszą
można wyodrębnić obszary powtarzalność zasięgów SPI ≤ -1,5. Poniższa mapa (Rysunek 16)
prezentuje łączny zasięg obszarów, na których na przestrzeni zidentyfikowanych 5 lat wskaźnik SPI
choć raz przyjął wartość ≤ -1,5 oraz obszarów na których SPI w latach silnych susz atmosferycznych
wykazało umiarkowaną intensywność SPI [-0,5 ÷ -1,5). Należy podkreślić, że na terenie RZGW w
Warszawie nie stwierdzono obszaru, który by nie doświadczył suszy atmosferycznej w czasie ww. lat.

Rysunek 16 Mapa łącznych zasięgów susz z lat z suszą atmosferyczną (1976, 1982, 1989, 1991,
2003)
Objaśnienia: 0,5 i 1 – punkty przyznane w analizie oceny stopnia zagrożenia wystąpienia zjawiska suszy
atmosferycznej i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie jej skutków; 1 – obszary dla których w
kolejnych latach z suszą SPI przyjęło wartości ≤ -1,5; 0,5 – obszary pozostałe czyli na których SPI wykazało
umiarkowaną intensywność suszy atmosferycznej.
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W analizowanym wieloleciu 1974 – 2011 czas trwania suszy atmosferycznej prześledzono na
podstawie dwóch wskaźników obrazujących udział procentowy lat z suszą w ogólnej liczbie lat w
wieloleciu oraz udział miesięcy z suszą w sumie miesięcy z wielolecia. Obie miary pokazują przez jaki
czas - procent wielolecia trwały susze.
W wieloleciu 1974-2011 udział lat z suszą atmosferyczną według wskaźnika SPI mieścił się w
przedziale od ok. 5% do 45%. Przeciętnie na obszarze RZGW w Warszawie udział lat z suszą wynosił
nieco ponad 30%. W regionach wodnych Środkowej Wisły, Świeżej i Jarft również oscylowały wokół
tej wartości. Niższym udziałem lat suchych w wieloleciu wykazały regiony Łyny i Węgorapy oraz
Niemna – odpowiednio 28% i 26%. Dużym udziałem lat z deficytem opadów cechowały się przede
wszystkim centralne i południowo-zachodnie obszary administrowane przez RZGW w Warszawie
(Rysunek 17) (dane dotyczą wskaźnika SPI liczonego dla sum rocznych – ocena warunków
pluwialnych danego roku). Natomiast udział lat bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu 1974 –
2011 nie przekraczał z reguły 6% (maksymalna wartość 13,4%) i dotyczył niewielkich obszarów RZGW
w Warszawie, występujących również głównie w jego północnej części (Rysunek 18, Tabela 3).

Rysunek 17 Mapa rozkładu przestrzennego udziału
lat z suszą atmosferyczną ogółem w wieloleciu [%]
wg rocznego wskaźnika SPI ≤ -0,5

Rysunek 18 Mapa rozkładu przestrzennego udział lat
bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%] wg
rocznego wskaźnika SPI ≤ -1,5
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Rysunek 19 Wykres udziału procentowego lat z
suszą w wieloleciu w podziale na zlewnie
bilansowe i regiony wodne

Rysunek 20 Wykres udziału procentowego lat
ekstremalnie i bardzo suchych w wieloleciu w
podziale na zlewnie bilansowe i regiony wodne

Zlewniami bilansowymi, w których na przestrzeni wielolecia najczęściej, bo aż średnio w
około 35% lat z wielolecia notowano lata z suszą atmosferyczną (SPI ≤ -0,5; czyli ogółem susze
intensywne w stopniu umiarkowanym, bardzo intensywne, ekstremalne) (Rysunek 17, Rysunek 19)
były:
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z
wyłączeniem zlewni Radomki (WA03)
 Zlewnia Radomki (WA04)
 Zlewnie Wieprza (WA05)
 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi
włącznie (WA06)
 Zlewnia Pilicy (WA07)
 Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału
Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym)
włącznie (WA08)
 Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600
do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z
wyłączeniem zlewni Wkry (WA24)
 Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01).
Zakres zmienności udziału lat ekstremalnie suchych i bardzo suchych w wieloleciu obejmował
przedział od 0% (obszar w którym nie występowały susze ekstremalne i bardzo intensywne) do
13,4%. Średni udział lat z intensywną suszą atmosferyczną dla całego obszaru RZGW w Warszawie
wyniósł 5,7%. Największy udział lat z deficytem ekstremalnym opadów i lat bardzo suchych (Rysunek
18, Rysunek 20) stwierdzono w północnej, południowo-wschodniej i zachodniej części obszaru RZGW
w Warszawie. Przeciętnie wysokim udziałem lat dużymi deficytami opadów wynoszącym ponad 7% i
jednocześnie występowaniem obszarów na których stanowiły one ponad 12% okresu wielolecia
stwierdzono w następujących trzech zlewniach bilansowych:
 Biebrzy (WA11),
 prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
 Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20).
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Analiza udziału miesięcy suchych oraz ekstremalnie suchych pozwala z kolei wnioskować na
temat tego jakie mogą być przeciętne okresy trwania deficytów opadowych. Miesiącami, w których
najczęściej na posterunkach meteorologicznych pojawiały się deficyty opadów (miesiące z SPI ≤-0,5)
były kolejno luty, styczeń, marzec i październik (Rysunek 21). Wyniki interpolacji wyników z
posterunków sieci meteorologicznej zaprezentowano na poniższych dwóch mapach (Rysunek 22,
Rysunek 23). Miesiące suche ogółem czyli z SPI ≤ -0,5 występowały często w analizowanym
wieloleciu a ich udział w sumie miesięcy z wielolecia był wysoki i mieścił się w przedziale od 24,3 –
34,0% (Rysunek 24). Udziały ekstremalnie i bardzo suchych miesięcy w wieloleciu 1974 – 2011 były
znacznie niższe i zawierały się w granicach od 6 - 8% (Rysunek 25). Miesiące te występowały
przeważnie w latach uznanych za bardzo i ekstremalnie suche. Ale zdarzały się również w mniejszej
liczbie w latach uznawanych za tzw. „lata mokre”.
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Rysunek 21 Udział miesięcy wg kategorii suchości wskaźnika SPI – średnia ze wszystkich
analizowanych posterunków meteorologicznych (1974-2011)
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Rysunek 22 Mapa rozkładu przestrzennego udziału
miesięcy z suszą atmosferyczną ogółem w
wieloleciu [%] wg wskaźnika SPI ≤ -0,5

Rysunek 24 Wykres udziału procentowego
miesięcy z suszą w wieloleciu w podziale na
zlewnie bilansowe i regiony wodne

Rysunek 23 Mapa rozkładu przestrzennego
udziału miesięcy bardzo i ekstremalnie suchych w
wieloleciu [%] wg wskaźnika SPI ≤ -1,5

Rysunek 25 Wykres udziału procentowego
miesięcy ekstremalnie i bardzo suchych w
wieloleciu w podziale na zlewnie bilansowe i
regiony wodne

Udziały miesięcy z suszą atmosferyczną (ogólnie SPI ≤ -0,5) są w przypadku prezentowanych
wartości minimalnych, średnich i maksymalnych bardzo wyrównane (w granicach od 26% do 34%,
wyjątkiem jest zakres udziałów w zlewni Bzury od 24% do 31%). Zlewnie bilansowe z udziałem
miesięcy suchych równym średnio ponad 30% to obszary (Rysunek 22, Rysunek 24):
 lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
 Radomki (WA04),
 prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15).
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Odmiennie przedstawia się rozkład przestrzenny udziałów miesięcy bardzo i ekstremalnie
suchych w analizowanym wieloleciu (Rysunek 23, Rysunek 25). Najwyższe udziały występują w
zachodniej i północno-wschodniej części obszaru RZGW w Warszawie. Zlewniami bilansowymi
posiadającymi największe udziały miesięcy bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu są obszary:
 lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15),
 Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
 Bzury (WA18),
 Niemna w granicach państwa (WA23).
Analiza trendu zmian SPI w wieloleciu wykazała brak statystycznie istotnych zależności.
Przeciętny kierunek trendu był bliski zeru a współczynniki kierunkowe badanej regresji liniowej
zmieniały się przedziale od -0,0733 do 0,0944 (na mapie zestawiono rozkład wyników średnich dla
pól siatki heksagonów) (Rysunek 26). Zlewnie bilansowe dla których interpolacja wyników
wskaźników kierunkowych trendu wskazała na największe zasięgi tendencji spadkowej czyli
pogłębiania deficytów opadów to:
 Zlewnia Bzury (WA18),
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa
(WA19),
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09),
 Zlewnia Biebrzy (WA11),
 Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21).
Są to obszary zachodniej i północno-zachodniej części regionu wodnego Środkowej Wisły,
oraz jego części północno wschodniej wraz z częścią przyległego regionu Niemna. Także tendencję
wzrostu suchości wielolecia (trend ujemny) stwierdzono dla środkowej części regionu wodnego Łyny i
Węgorapy. W pozostałych obszarach kierunek zmian był bliski zeru (brak tendencji) lub był lekko
dodatni. Maksymalne współczynniki regresji (R2) kolejno uzyskano dla posterunków
meteorologicznych SIEKIERNO 0,558, KOŁO 0,549, SANDOMIERZ 0,483, WYMYSŁÓW 0,475 i
CZĘSTOCHOWA 0,444.
Wyniki analizy trendu zmian w seriach rocznych SPI nie wykazały zatem by susza
atmosferyczna na obszarze RZGW w Warszawie wykazywała wyraźny kierunek zmian – zatem nie ma
potwierdzenia tezy że intensywność susz wzrasta (patrz rozdział nt. zmian klimatu). Brak
statystycznej istotności wyników analizy współczynnika kierunkowego trendu SPI wpłynął na
przyznaną niską punktację w dalszych analizach klasyfikacji poziomu zagrożenia występowania
zjawiska suszy.
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Rysunek 26 Mapa trendu zmian rocznych wartości SPI w wieloleciu (współczynnik kierunkowy
trendu)

5.1.2.1. Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej w regionach wodnych RZGW w
Warszawie
 Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej regionie wodnym Środkowej Wisły
Obszar regionu wodnego Środkowej Wisły zajmuje największą powierzchnię w obszarze
administrowanym przez RZGW w Warszawie, stąd też charakter zmienności przestrzennej
poszczególnych charakterystyk suszy atmosferycznej jest analogiczny jak w całym analizowanym
obszarze. Maksymalne wartości udziału procentowego lat suchych oraz bardzo i ekstremalnie
suchych w wieloleciu 1974 – 2011 osiągały odpowiednio wartości ok. 45%, 13,4% (Rysunek 19,
Rysunek 20). Miesiące suche występowały często, ze średnią wartością udziału w analizowanym
wieloleciu powyżej 30%. Maksymalne wartości udziału wynosiły 34%. Bardzo suchych i ekstremalnie
suchych miesięcy było 4 – 5 razy mniej (Rysunek 21, Rysunek 22, Rysunek 23). Największym udziałem
miesięcy suchych w wieloleciu (31-34%) cechowały się tereny południowe i południowo-wschodnie
regiony a także część zachodnia w granicach zlewni bilansowej Bzury (WA18) oraz zlewnie
lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19) oraz w
północnej części tj. w zlewniach WA12, WA13, WA11, WA23. Ekstremalnie suche miesiące najczęściej
notowano na terenach zachodnich i środkowo-zachodnich oraz zlewni Narwi i Biebrzy – miesiące z
suszą bardzo silną i ekstremalną obejmowały od 7 do 8% sumy miesięcy w wieloleciu.
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Na dominującej części obszaru przeciętna maksymalna długość okresu bezopadowego waha
się od 28 do 36dni,. Długość okresów bezopadowych zwiększa się w kierunku północnowschodnim
(Rysunek 4).
W czasie suszy atmosferycznej 1976 roku wartości wskaźnika SPI reprezentatywne dla tego
obszaru wahały się od wartości dodatnich (1,77) wykazujących brak wystąpienia suszy do wartości
ujemnych poniżej wartości granicznej uznawanej za charakteryzującą ekstremalną suszę (-3,17)
(Rysunek 11). Susza atmosferyczna odnotowana w roku 1982 była najgłębszą ze wszystkich
analizowanych w wieloleciu 1974 – 2011 i jedynie na niewielkich fragmentach regionu wodnego nie
stwierdzono deficytów opadów (Rysunek 12). Na pozostałych terenach regionu wodnego Środkowej
Wisły susza wykazała intensywność na poziomie od umiarkowanego przez bardzo silny po
ekstremalny. Najniższe i świadczące o ekstremalnym charakterze tej suszy atmosferycznej są
stwierdzone wartości wskaźnika SPI poniżej wartości -3,5. Wartość średnia wskaźnika SPI dla roku
1982 uplasowała się w przedziale suszy. Nie określono wartości dodatnich wskaźnika SPI.
W czasie kolejnego roku ze stwierdzoną suszą atmosferyczną, w 1989 roku, w granicach
regiony Środkowej Wisły dominowały obszary na których wystąpiła umiarkowana susza.
Występowały znaczne obszary z brakiem oznak suszy (dodatnie wartości wskaźnika SPI). Natomiast
silna i ekstremalna susza wystąpiła na obszarach zlewni lewostronnych dopływów Wisły od ujścia
Pilicy do ujścia Bzury i samej Bzury (SPI poniżej -3,0). Natomiast w 1991 roku susza na prawie całym
obszarze regionu wodnego przybrała umiarkowany charakter (Rysunek 14). Niewiele obszarów
regionu wykazywało brak suszy, W północno-wschodniej części regionu wodnego wystąpiła bardzo
istotna i ekstremalna susza. Dotyczyło to zlewni bilansowych:
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15),
 Biebrzy (WA11),
 Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
 systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
 lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
 Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15).
Ostatnia stwierdzona w danym wieloleciu susza atmosferyczna wystąpiła w 2003 roku. Jej
intensywność w regionie wodnym Środkowej Wisły nie była tak silna jak w przypadku analizowanych
wcześniej susz atmosferycznych (Rysunek 15). Na znacznych obszarach występowały braki oznak
suszy. Jedynie w zlewni Wieprza odnotowano ekstremalną suszę (z minimum SPI=-2,51).
W podsumowaniu zasięgów ww. susz na terenie regionu wodnego Środkowej Wisły zaznaczył
się pas idący od zlewni Pilicy przez Bzurę, zlewnie lewo (WA09) i prawo (WA08) stronnych dopływów
Wisły, zlewnię jej osi po zlewnię Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy i zachodnie fragmenty
zlewni WA10 oraz południowe obszary zlewni WA14, w którym intensywność susz nie przekraczała
poziomu umiarkowanego. Na pozostałym terenie susze atmosferyczne przyjmowały większą
intensywność i SPI było niższe od -1,5.
Nieistotny statystycznie trend zmian deficytów opadów na przestrzeni wielolecia wykazywał
brak istnienia tendencji zmian intensywności susz atmosferycznych na danym obszarze. Terenami, na
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których kierunek trendu przyjmował wartości ujemne czyli świadczące o niewielkiej tendencji
wzrostu intensywności deficytów opadów są znaczne fragmenty zlewni bilansowych oznaczane
symbolami WA19, WA18, WA09, WA16, WA08 i WA06 a także zlokalizowanych w części wschodniej
WA12, WA11, WA13. Niemniej jednak należy pamiętać, że stwierdzone tendencje nie są istotne
statystycznie i nie potwierdzają prognozowanych trendów zmian sum rocznych opadów związku ze
zmianami klimatu.
 Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej w regionie wodnym Niemna
Maksymalne wartości udziału procentowego lat suchych oraz bardzo i ekstremalnie suchych
w wieloleciu 1974 – 2011 osiągały odpowiednio wartości ok. 33,5%, 10,2% (Rysunek 19, Rysunek 20).
Miesiące suche na obszarze regionu wodnego Niemna występowały często, ze średnią wartością
udziału w analizowanym wieloleciu powyżej 30,2%. Maksymalne wartości udziału wynosiły 32,2%.
Bardzo suchych i ekstremalnie suchych miesięcy było 4 – 5 razy mniej (Rysunek 21, Rysunek 22,
Rysunek 23). Największym udziałem miesięcy suchych w wieloleciu (31-34%) cechowały się tereny
północne regionu. Za wyjątkiem terenów północnych miesiące bardzo suche i ekstremalnie suche
notowano na całym obszarze regionu wodnego Niemna – od 7 do 8% sumy miesięcy w wieloleciu.
Na dominującej części obszaru przeciętna maksymalna długość okresu bezopadowego waha
się od 36 do 40dni (Rysunek 4).
Susza atmosferyczna, która wystąpiła na obszarze regionu wodnego Niemna w 1976 roku
była najbardziej dotkliwa (Rysunek 16Rysunek 11). Wystąpiła w części obszaru ekstremalna susza
atmosferyczna (wartość minimalna SPI bliska -2,5). Na pozostałym obszarze dominowała susza
atmosferyczna o charakterze umiarkowanym. Nie uzyskano w obliczeniach wskaźnika SPI wartości
dodatnich. W roku 1982 susza atmosferyczna miała łagodniejszy przebieg (Rysunek 12). Określone
dla obszaru regionu wodnego wartości wskaźnika SPI odpowiadały poziomom suszy bardzo istotnej i
umiarkowanej. Podobnie jak w roku 1976 nie uzyskano w obliczeniach dodatnich wartości wskaźnika
SPI. Susza atmosferyczna w kolejnym roku 1989 nie dotknęła w sposób istotny obszaru regionu
wodnego Niemna (Rysunek 13). W jego południowej części zaznaczył się bardzo niewielki obszar
dotknięty bardzo istotnym deficytem opadów. Na pozostałym, południowym obszarze regionu
wystąpiła susza o charakterze umiarkowanym. Północna część regionu wodnego, za wyjątkiem
niewielkiego fragmentu powierzchni, nie wykazywała oznak suszy (wysokie, dodatnie wartości
wskaźnika SPI). Natomiast w 1991 roku wystąpiły okresy bardzo suche. Jednak dominowała na
większej części obszaru susza o charakterze umiarkowanym (Rysunek 14). Podobną dominację
umiarkowanej suszy określono dla suszy w 2003 roku (Rysunek 15). Na obszarze regionu w tym roku
wystąpiły również obszary nie wykazujące oznak suszy atmosferycznej.
Analiza łącznych zasięgów ww. zdarzeń susz atmosferycznych wykazała, iż na obszarze
regionu wodnego Niemna w zasięgu zlewni Hołańki, Marychy, Czarnej Hańczy susze ww. lat osiągały
poziom umiarkowany (Rysunek 16). Aczkolwiek kierunek trendu rocznych wartości SPI przyjmował
tutaj znak ujemny (trend nieistotny statystycznie) (Rysunek 26). Na pozostałym obszarze susze
atmosferyczne przynajmniej raz osiągnęły intensywność na poziomie SPI ≤-1,5. A oszacowany
kierunek zmian warunków uwilgotnienia lat w wieloleciu wykazywał brak zmian lub lekki wzrost.
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Niemniej jednak należy pamiętać, że stwierdzone tendencje nie są istotne statystycznie i nie
potwierdzają prognozowanych trendów zmian sum rocznych opadów związku ze zmianami klimatu.

 Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej w regionie wodnym Jarft
Region wodny Jarft jest niewielki pod względem zajętej powierzchni i jest najbardziej
wysuniętym na północny-zachód w obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie. W
regionie tym nie ma posterunków meteorologicznych, dlatego też prezentowane wyniki stanowią
ekstrapolację serii pomiarowych ze stacji opadowych położonych w sąsiedztwie granic niniejszego
regionu wodnego.
Maksymalne wartości udziału procentowego lat suchych w wieloleciu 1974 – 2011 osiągały
odpowiednio wartości ok. 29%. Lata bardzo i ekstremalnie suche występowały trzykrotnie rzadziej i
maksymalnie osiągały wartość 9,5% (Rysunek 19, Rysunek 20). Miesiące suche na obszarze regionu
wodnego Jarft występowały często, ze średnią wartością udziału w analizowanym wieloleciu równą
30,8%. Bardzo suchych i ekstremalnie suchych miesięcy było blisko 5 razy mniej (Rysunek 21, Rysunek
22, Rysunek 23). Największym udziałem miesięcy suchych w wieloleciu (31-34%) cechowały się
tereny północne regionu. Za wyjątkiem terenów północnych miesiące bardzo suche i ekstremalnie
suche notowano na całym obszarze regionu wodnego Niemna – od 7 do 8% sumy miesięcy w
wieloleciu.
Na dominującej części obszaru przeciętna maksymalna długość okresu bezopadowego waha
się od 28 do 32dni (Rysunek 4).
Rok 1976 na obszarze regionu wodnego był bardzo suchy (wskaźnik SPI = -1,53) z niewielką
powierzchnią terenu z występowaniem suszy o charakterze umiarkowanym (Rysunek 11, Rysunek
10). W 1982 roku na całym obszarze regionu wystąpiła susza atmosferyczna o ekstremalnym
charakterze (Rysunek 12). Na obszarze regionu, w roku 1989, nie wystąpiły deficyty opadów i dlatego
nie zaobserwowano symptomów suszy atmosferycznej (Rysunek 13). Z kolei w 1991 roku na całym
obszarze regionu wodnego wystąpiła susza atmosferyczna o charakterze umiarkowanym z bardzo
niewielkimi deficytami opadów (Rysunek 14). W roku 2003 nie wystąpiły symptomy suszy (Rysunek
15). Analiza łącznych zasięgów ww. zdarzeń susz atmosferycznych wykazała, iż na obszarze regionu
wodnego Jarft susze atmosferyczne osiągają wysokie wartości deficytów opadu (Rysunek 16).
Oszacowany kierunek zmian warunków uwilgotnienia lat w wieloleciu wykazywał brak zmian lub lekki
wzrost (trend nieistotny statystycznie) (Rysunek 26). Niemniej jednak należy pamiętać, że
stwierdzone tendencje nie są istotne statystycznie i nie potwierdzają prognozowanych trendów
zmian sum rocznych opadów związku ze zmianami klimatu.
 Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej w regionie wodnym Świeżej
Region wodny Świeżej jest niewielki pod względem zajętej powierzchni i położony jest w
północno-zachodniej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie. W regionie tym
nie ma posterunków meteorologicznych, dlatego też prezentowane wyniki stanowią ekstrapolację

37

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

serii pomiarowych ze stacji opadowych położonych w sąsiedztwie granic niniejszego regionu
wodnego.
Maksymalne i średnie wartości udziału procentowego lat suchych w wieloleciu 1974 – 2011
osiągały odpowiednio wartości ok. 30,7% i 28,4% Lata bardzo i ekstremalnie suche występowały
trzykrotnie rzadziej i maksymalnie osiągały wartość 10,0% (Rysunek 19, Rysunek 20). Miesiące suche
na obszarze regionu wodnego Świeżej występowały często. Ich średni udział wynosił 30,8% a
maksymalny 30,9%. Procentowe udziały miesięcy reprezentujących poziomy bardzo istotnej i
ekstremalnej suszy atmosferycznej były 5 krotnie mniejsze (Rysunek 21, Rysunek 22, Rysunek 23).
Największym udziałem miesięcy suchych w wieloleciu (31-34%) cechowały się tereny północne
regionu. Za wyjątkiem terenów północnych miesiące bardzo suche i ekstremalnie suche notowano na
całym obszarze regionu wodnego Niemna – od 7 do 8% sumy miesięcy w wieloleciu.
Na dominującej części obszaru przeciętna maksymalna długość okresu bezopadowego waha
się od 28 do 32dni (Rysunek 4).
W latach uznanych za suche w wieloleciu 1974 – 2001 na obszarze regionu wodnego Świeżej wartości
wskaźnika SPI wykazywały następujące poziomy występowania suszy w całym obszarze regionu
wodnego (Rysunek 11):






rok 1976 – susza o charakterze umiarkowanym (Rysunek 10),
rok 1982 – susza o charakterze bardzo i ekstremalnie suchym (Rysunek 12),
rok 1989 – brak suszy (Rysunek 13),
rok 1991 – susza o charakterze umiarkowanym (Rysunek 14),
rok 2003 - susza o charakterze umiarkowanym z niewielkim obszarem na zachodzie regionu
nie wykazującym symptomów suszy (Rysunek 15).

Analiza łącznych zasięgów ww. zdarzeń susz atmosferycznych wykazała, iż na obszarze
regionu wodnego Świeżej susze atmosferyczne osiągają wysokie wartości deficytów opadu (Rysunek
16). Oszacowany kierunek zmian warunków uwilgotnienia lat w wieloleciu wykazywał brak zmian lub
lekki wzrost (trend nieistotny statystycznie) (Rysunek 26). Niemniej jednak należy pamiętać, że
stwierdzone tendencje nie są istotne statystycznie i nie potwierdzają prognozowanych trendów
zmian sum rocznych opadów związku ze zmianami klimatu.
 Analiza występowania zjawiska suszy atmosferycznej w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
Drugi pod względem powierzchni region wodny na obszarze działania RZGW w Warszawie.
Udział procentowy lat suchych oraz bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu 1974 – 2001 różnił się
istotnie między sobą. Maksymalne udziały lat suchych osiągały wartości powyżej 34%, natomiast lat
bardzo i ekstremalnie suchych osiągały wartość 12,7% (Rysunek 19, Rysunek 20). Miesiące suche
występowały często w wieloleciu 1974 – 2001 na obszarze regionu wodnego Łyny i Węgorapy. Ich
średni udział wynosił 30,6% a maksymalny 32,4%. Procentowe udziały miesięcy reprezentujących
poziomy bardzo istotnej i ekstremalnej suszy atmosferycznej były 4 – 5 krotnie mniejsze (Rysunek 23).
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W analizowanych latach, w których występowały susze atmosferyczne reprezentatywne dla
regionu wodnego, wartości wskaźnika SPI wskazywały na wystąpienie następujących przedziałów
ostrości suszy (Rysunek 11):










rok 1976 – susza z obszarami ekstremalnego i bardzo suchego poziomu suszy atmosferycznej,
w przeważającej części z suszą umiarkowaną oraz niewielkim terenem nie wykazującym
symptomów suszy (Rysunek 10),
rok 1982 – zachodnie obszary regionu z suszą ekstremalną przechodzącą w kierunku
wschodnim do poziomów suszy bardzo znaczącej i umiarkowanej, brak terenów nie
wykazujących oznak suszy (Rysunek 12),
rok 1989 – zachodnie i południowe obszary regionu wodnego z suszą umiarkowaną, na
pozostałych terenach brak symptomów występowania suszy (wysokie, dodatnie wartości
wskaźnika SPI) (Rysunek 13),
rok 1991 – jedno „ognisko” wskazujące na suszę ekstremalną o ograniczonym, lokalnym
zasięgu, trzy niewielkie obszary bardzo suche, na prawie całym obszarze regionu
występowanie suszy o charakterze umiarkowanym, niewielka ilość lokalnie występujących
powierzchni nie wykazujących oznak suszy (dodatnie wartości SPI) (Rysunek 14),
rok 2003 - susza o charakterze umiarkowanym występująca w północno-zachodniej,
północno-wschodniej i południowo-zachodniej części regionu wodnego, w części centralnej
obszary nie wykazujące symptomów suszy (Rysunek 15).

W analizie łącznej zasięgów ww. susz na terenie regionu wodnego Łyny i Węgorapy zaznaczył
się obszar północnej części zlewni Łyny, w którym intensywność susz nie przekraczała poziomu
umiarkowanego. Na pozostałym terenie regionu susze atmosferyczne przyjmowały większą
intensywność i SPI było niższe od -1,5.
Nieistotny statystycznie trend zmian deficytów opadów na przestrzeni wielolecia wykazywał
generalny brak istnienia tendencji zmian intensywności susz atmosferycznych na danym obszarze.
Terenami, na których lekko zaznaczał się ujemny kierunek trendu czyli świadczące o niewielkiej
tendencji wzrostu intensywności deficytów opadów są wyspowo zlokalizowane fragmenty zlewni
Łyny oraz cała zachodnia część zlewni (Rysunek 26). Niemniej jednak należy pamiętać, że stwierdzone
tendencje nie są istotne statystycznie i nie potwierdzają prognozowanych trendów zmian sum
rocznych opadów związku ze zmianami klimatu.

5.1.2.2. Identyfikacja obszarów zagrożonych występowaniem zjawiska suszy atmosferycznej
Wyniki powyższej analizy występowania zjawiska suszy atmosferycznej dostarczyły danych do
przeprowadzenia identyfikacji obszarów nią zagrożonych wraz z oceną poziomu zagrożenia. W tym
celu wybrano zestaw charakterystyk opisujących czas trwania, okresy występowania oraz
intensywność suszy atmosferycznej wraz z oszacowanym kierunkiem trendu zmian (Załącznik 1A,
Tabela 4). W analizach uwzględniono następujące wskaźniki:
1. Udział miesięcy bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%] wg SPI;
2. Udział lat bardzo i ekstremalnie suchych w wieloleciu [%] wg SPI;
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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.
Tabela 4 Kryteria identyfikacji obszarów zagrożonych występowaniem suszy atmosferycznej
SILNIE
narażone

BARDZO
narażone

przedziały

[8,14 – 6,1)

[6,1 – 5,8)

PUNKTACJA

2

przedziały

[13,4 – 8,1)

PUNKTACJA

2

KRYTERIUM

1. Udział miesięcy
bardzo i
ekstremalnie
suchych w wieloleciu
[%]
2. Udział lat bardzo i
ekstremalnie
suchych
w wieloleciu [%]
3. Tendencja zmian
w seriach rocznych
wartości SPI
[kierunek +; -]

przedziały

[8,1 – 5,5)
1

KLASA

0,25

[5,5 – 3,5)

< 3,5

0,5

0,25

0

obszary zasięgu
SPI ≤ -1,5

pozostałe obszary

n.a.

1

0,5

-

[6,5 – 3,5) [3,50 – 2,0)

[2,0 – 1,0)

[1,0]

II

I

IV

III

Percentyle 10, 50, 75

1; 2; 3

Percentyle 10, 50, 90

1; 2; 3

Kierunek trendu
Kierunek
dodatni trendu określony przez
lub brak zmian współczynnik

0,5

4. Zasięgi susz lat z
suszą atmosferyczną
(1976, 1982, 1989,
PUNKTACJA
1991, 2003)

Zakres sumy
punktów

0,5

Kierunek ujemny trendu

PUNKTACJA
przedziały

Klasy zagrożenia
wystąpienia
zjawiska suszy
atmosferycznej

1

Metoda wyznaczania
Kategoria w
UMIARKOWANIE
SŁABO
przedziałów klasowych /
systemie
narażone
/NIENARAŻONE
punktów
hierarchizacji*
[5,8 – 5,2)
[5,2 – 3,7]

kierunkowy z równania
regresji linowej
Zasięgi SPI ≤-1,5 w
latach ze stwierdzoną
suszą atmosferyczną.
Na terenie RZGW WA
nie stwierdzono
obszaru który by nie
doświadczył suszy
atmosferycznej w
czasie analizowanych
lat.

3

3

*- Objaśnienia: 1 – CZAS TRWANIA; 2 – OKRES WYSTĘPOWANIA; 3 – INTENSYWNOŚĆ SUSZY

Analizy oceny poziomu zagrożenia występowania zjawiska suszy atmosferycznej prowadzono
z wykorzystaniem modelu wielokryterialnych analiz GIS w siatce heksagonalnych pól podstawowych.
Każdy z heksagonów otrzymał ocenę w zakresie wszystkich kryteriów oceny. Suma uzyskanych
punktów decydowała o zakwalifikowaniu danego heksagonu do stosownej klasy zagrożenia (Tabela 4,
Rysunek 27, Załącznik 1A).
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Rysunek 27 Mapy kryteriów składowe oceny poziomu zagrożenia występowania zjawiska suszy
atmosferycznej wraz z mapą wynikową
Wyróżniono 4 klasy obszarów zagrożonych zjawiskiem suszy atmosferycznej:
IV

III

II

I

Obszary na których czas trwania susz atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych
był najdłuższy (obejmował największy odsetek lat i miesięcy w wieloleciu) o wysokim
SILNIE NARAŻONE
poziomie intensywności zdarzeń w wieloleciu oraz stwierdzony kierunek zmian
warunków pluwialnych wskazuje na możliwy wzrost deficytów opadów
Obszary na których czas trwania susz atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych
BARDZO
był długi (obejmował wysoki odsetek lat i miesięcy w wieloleciu) o wysokim poziomie
NARAŻONE
intensywności zdarzeń w wieloleciu oraz stwierdzony kierunek zmian warunków
pluwialnych wskazuje na możliwy wzrost deficytów opadów
Obszary na których czas trwania susz atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych
był bliski średniej dla całego obszaru RZGW w Warszawie (obejmował przeciętny
UMIARKOWANIE
odsetek lat i miesięcy w wieloleciu) o umiarkowanym poziomie intensywności zdarzeń
NARAŻONE
w wieloleciu oraz stwierdzony kierunek zmian warunków pluwialnych wskazuje na
możliwy wzrost deficytów opadów
Obszary na których czas trwania susz atmosferycznych bardzo silnych i ekstremalnych
był najkrótszy (obejmował względnie niski odsetek lat i miesięcy w wieloleciu) o
SŁABO/
umiarkowanym poziomie intensywności zdarzeń w wieloleciu oraz nie stwierdzono
NIENARAŻONE
tendencji zmian lub wskazany kierunek zmian warunków pluwialnych sugeruje możliwe
zmniejszenie deficytów opadów
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Rysunek 28 Mapa klas zagrożenia występowania zjawiska suszy atmosferycznej
Na całym obszarze zarządzanym przez RZGW w Warszawie tereny silnie zagrożone
występowaniem susz atmosferycznych zajmują 15,2% powierzchni. Blisko o połowę większy udział
(27,5%) mają obszary zagrożone suszą w stopniu umiarkowanym. Niemal 57% obszaru jest bardzo
zagrożone występowaniem suszy atmosferycznej (Rysunek 29).
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100%
90%

3,9
27,5

80%

30,0
51,7

70%
60%

71,4

50%

40%

100,0
56,8

II

100,0

III

56,0

IV

30%
48,3

20%
10%

I

24,7
15,2

13,3

RZGW Warszawa

region wodny
Środkowej Wisły

0%
region wodny
Niemna

region wodny
Jarft

region wodny
Świeżej

region wodny
Łyny i Węgorapy

Rysunek 29 Procent obszarów zagrożonych suszą atmosferyczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych regionach wodnych RZGW w Warszawie.
Objaśnienia: jak w Tabela 4 i Rysunek 28
Regiony wodne Jarft i Świeżej w całości wykazują bardzo silne zagrożenie występowania
intensywnych i długotrwałych susz atmosferycznych jednak należy podkreślić ja na wstępie, że
analiza dokonana została na podstawie interpolacji parametrów z regionów sąsiednich, ponieważ nie
występują tu punkty monitoringowe. Region wodny Niemna w odpowiednio w ponad 48% i 52% jest
silnie i bardzo narażony na występowanie suszy atmosferycznej. Obszary o najsilniejszym zagrożeniu
występowania suszy pokrywają się z zasięgiem zlewni Czarnej Hańczy i Marychy oraz prawie
wszystkich zlewni cząstkowych w części wschodniej regionu (m.in. Łosośnej, Świsłoczy i Nietupy)
(Rysunek 28). W regionie Łyny i Węgorapy umiarkowanym zagrożeniem występowania deficytów
opadów jest mały obszar położony w północnowschodniej części zlewni Łyny. Natomiast tereny o
silnym zagrożeniu występowania zjawiska suszy atmosferycznej znajdują się w dwóch przeciwległych
krańcach regionu, czyli na zachodzie przylegle do regionu wodnego Świeżej (WA20)i w części
wschodniej zlewni Węgorapy (WA21).
Regionem wodnym o zbliżonych do całego obszaru RZGW w Warszawie, proporcjach udziału
terenów w poszczególnych klasach zagrożenia występowania suszy atmosferycznej jest region
Środkowej Wisły (Rysunek 29). Rozkład wartości w poszczególnych zlewniach bilansowych regionu
zaprezentowano na poniższym wykresie (Rysunek 30). Obszary najsilniej narażone na zjawisko suszy
występują w północnowschodniej, północnej i północnozachodniej części regionu (Rysunek 28).
Przewagę (około i ponad 50% powierzchni) terenów o umiarkowanym narażeniu na suszę
atmosferyczną stwierdzono w zlewniach bilansowych:
 lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej
(WA02),
 lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem
zlewni Radomki (WA03),
 Zlewni Radomki (WA04),
 Zlewni Pilicy (WA07),
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Zlewni prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego,
Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie
(WA08),
Zlewni Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15).



Na pozostałych obszarach regionu Środkowej Wisły stwierdzono wysokie narażenie na
występowanie zjawiska suszy (III klasa).
100%
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Rysunek 30 procent obszarów zagrożonych suszą atmosferyczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych zlewniach bilansowych regionu wodnego Środkowej Wisły
Objaśnienia: jak w Tabela 4 i Rysunek 28
Lista gmin, które mogą być dotknięte suszą atmosferyczną (Załącznik cyfrowy nr 1).
Zidentyfikowano 73 gminny których ponad 75% powierzchni jest silnie zagrożonych występowaniem
suszy atmosferycznej, w tym 27 z nich w 100% znalazło się w zasięgu silnego zagrożenia.
Wyniki analizy zagrożenia występowania susz atmosferycznych jednoznacznie wskazują, że
zjawisko to występuje niemal na każdym obszarze i jego przebieg w zależności od warunków
klimatycznych danego roku może przyjmować bardzo intensywny charakter. Ocena zagrożenia
występowania suszy atmosferycznej jest wstępnym etapem identyfikacji zagrożenia suszą rolniczą i
skutków dla rolnictwa i ekosystemów wobec rozwoju suszy i przeradzania się pogłębiających się
deficytów opadów w kolejne fazy rozwoju zjawiska.
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5.2. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY ROLNICZEJ
5.2.1. Metodyka analizy występowania zjawiska suszy
Susza rolnicza jest drugą, po atmosferycznej, fazą suszy. Oznacza ona wystąpienie niedoboru
wody dostępnej dla roślin (Kręgiel, Jarosińska, 2009). Susza ta zwana jest także suszą glebową.
Bezpośrednim skutkiem suszy rolniczej jest nadmierne przesychanie gleb. W rolnictwie przez susze
rozumie się niedobór wody niekorzystnie wpływający na plony, bowiem susza rolnicza to niedobór
wody w stosunku do wartości oczekiwanej lub normalnej, kiedy przychód wód z opadu nie wystarcza
do pokrycia zapotrzebowania roślin (Łabędzki 2004). Susza rolnicza jest zjawiskiem względnym gdyż
właściwa jej ocena powinna odnosić się do konkretnego obszaru rolniczego i danej uprawy. Skutki
pogłębiających się deficytów opadów i wkraczających deficytów wilgoci w glebie najwcześniej
odczuwają rośliny. Aczkolwiek w naturalnych zbiorowiskach roślinnych np. leśnych skutki suszy
atmosferycznej i suszy rolniczej (glebowej) pojawiają się później niż w ekosystemach rolniczych
(pastwiska) lub silnie przekształconych, czyli na polach uprawnych. Jest to naturalny efekt
zróżnicowanej wrażliwości roślin na wystąpienie deficytu wody w glebie. Bowiem gatunki uprawiane
przez człowieka z reguły charakteryzuje bardzo wysoka wrażliwość na niedobór wody, szczególnie w
fazach okresu wegetacyjnego tj. zawiązywania nasion i w czasie kwitnienia.
Istnieje wiele wskaźników, przy pomocy których można szacować czy i kiedy występują
okresy niedoborów wody dla roślin. W niniejszym opracowaniu zgodnie z Metodyką rekomendowaną
przez KZGW (2013) analizy suszy rolniczej oparto o wyniki wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego
(KBW). Metodyka podaje także dwa inne wskaźniki, tj. wskaźnik surowości suszy Palmera - PDSI (z
ang. Palmer Drought Servity Index) oraz będący składową europejskiego monitoringu suszy wskaźnik
fAPAR (akumulowana energia fotosyntetycznie czynna). Wskaźniki te nie zostały uwzględnione w
analizach opracowania przedmiotowego z uwagi m.in. na ograniczenia bazodanowe pod względem
zakresu zmiennych składowych jak i przestrzennego i czasowego pokrycia danymi. Poniżej
scharakteryzowano oba wskaźniki.


Wskaźnik surowości suszy Palmera - PDSI (Palmer Drought Servity Index)

Wskaźnik surowości suszy Palmera jest jedną ze starszych miar identyfikacji suszy rolniczej,
opracowany został w 1965 roku w Stanach Zjednoczonych przez meteorologa Wayna Palmera (Dai,
2011). Wskaźnik ten jest stosowany głównie do oceny suszy w długich okresach czasu. W warunkach
polskich stosowany był przez Paszczyka i Michalczka (2012) oraz Somorowską (2009) do oceny suszy
rolniczej na przestrzeni XX wieku. Wskaźnik jest oparty na modelu podaży i popytu wilgotności gleby.
Podaż jest stosunkowo łatwa do określenia, lecz oszacowanie popytu niesie za sobą większe
trudności, gdyż zależy on od wielu czynników. Autor metody starał się pokonać te trudności
opracowując empiryczne algorytmy obliczeniowe w oparciu o łatwo dostępne dane – wielkość opadu
i temperaturę. Indeks okazuje się skuteczny w przypadku wykrywania długotrwałej suszy, trwającej
co najmniej kilka miesięcy. Wskaźnik PDSI daje niezadowalające rezultaty w przypadku obecności
pokrywy śnieżnej i zamarzniętego gruntu. Ponadto jako słabość wskazuje się arbitralność algorytmów
zastosowanych we wzorze.
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Wskaźnik PDSI wyliczany jest według wzoru (wg Metodyki KZGW 2013):

PDSI(i) = 0,897·PDSI (i-1) + 1/3·Z(i)
gdzie:
Z(i) oznacza funkcję zależną od tzw. uwilgotnienia obszarowego D(i) i współczynnika
wagowego K(j), wyznaczonego z wieloletnich średnich miesięcznych charakterystyk
lokalnego klimatu.
D(i) - określa deficyt wody, będący różnicą między opadem zmierzonym P, a tzw.
opadem miarodajnym klimatycznie P’ (CAFEC – z ang. Climatically Appropriate for
Existing Conditions)
D(i) = P(i) – P’(i)
P’ = a·PE + b·PR + c·PRO – d·PL
gdzie:
PE – oznacza ewapotranspirację potencjalną,
PR – deficyt wilgotności gleby,
PRO – potencjalny odpływ,
PL – potencjalne straty wynikające z ewapotranspiracji,
a, b, c, d - współczynniki liczbowe równania.
Wartości współczynnika Palmera zmieniają się w przedziale od -6 do 6, przy czym wartości
poniżej -0,5 oznaczają suszę (Tabela 5).
Tabela 5 Wartości wskaźnika PDSI w podziale na klasy
WARTOŚĆ WSKAŹNIKA PDSI
4.00 ≥
3.00 do 3.99
2.00 do 2,99
1.00 do 1,99
0.50 do 0,99
0,49 do -0.49
-0.50 do -0.99
-1.00 do -1.99
-2.00 do -2.99
-3.0 do -3.99
≤-4.00

STAN uwilgotnienia/klasa suszy rolniczej
ekstremalnie wilgotno
bardzo wilgotno
umiarkowanie wilgotno
lekko wilgotno
wilgotność początkowa
stan normalny
susza początkowa
łagodna susza
susza umiarkowana
surowa (dotkliwa) susza
susza ekstremalna

źródło: Metodyka KZGW (2013)

Analizy z wykorzystaniem wskaźnika PDSI przeprowadzone dla Polski (Somorowska, 2009)
stwierdzają tendencję do występowania miesięcy coraz bardziej suchych. Jednak trend spadkowy w
wieloleciu 1901-2000 jest niewielki. Badania pozwoliły stwierdzić, że ostatnie dwie dekady XX wieku
niosą za sobą więcej suchych miesięcy niż poprzednie. Ilustrują to poniższe wykresy.
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Rysunek 31 Częstość PDSI o wartościach poniżej -2 w kolejnych dekadach wielolecia 1901-2000, w
miesiącach maj-październik
(źródło: Somorowska, 2009)

Rysunek 32 Zmienność przestrzenna średniej wieloletniej wartości wskaźnika surowości susz
Palmera (PDSI) w sierpniu 1991-2000
(źródło: Somorowska, 2009)
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Rysunek 33 wartości PDSI w sierpniu 1992 roku
(źródło: Somorowska, 2009)

Rysunek 34 Wskaźnik surowości suszy Palmera w sierpniu 1990 roku
(źródło: Somorowska, 2009)
Zarówno na mapie zagrożenia obszarów suszą rolniczą (w roku 1990 i 1992), a także
zmienności przestrzennej wskaźnika w całej dekadzie obszary znajdujące się w zasięgu RZGW
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Warszawa są obszarami, na których odnotowano jedną z najniższych wartości wskaźnika (czyli suszę
rolniczą na poziomie ekstremalnym). Jak wskazują badania wymienionych wcześniej autorów spadek
średnich wartości wskaźnika Palmera, widoczny w ostatnich dekadach XX wieku świadczy o
pogłębianiu się susz rolniczych (Somorowska 2009, Paszczyk, Michalczyk 2012). Procent
występowania poszczególnych klas suszy w dekadach okresu 1901-2000 przedstawiono w tabeli
poniżej (Tabela 6).
Tabela 6 Procent występowania poszczególnych klas suszy rolniczej w dekadach okresu 1901-2000
WARTOŚĆ
PDSI

19011910

19111920

19211930

19311940

19411950

19511960

19611970

19711980

19811990

19912000

-0.50 do -0.99 początkowa

9,17

15

14,17

9,17

15,83

15,17

11,67

19,17

16,67

16,67

-1.00 do -1.99 łagodna

2,5

11,67

13,33

2,5

15

24,17

18,33

11,67

19,17

31,67

-2.00 do -2.99 umiarkowana

0

0

4,17

0

4,17

15,83

1,67

0,83

30

13,33

-3.0 do -3.99

0

0

0

0

0

1,67

0

0

6,67

0

KLASA SUSZY

surowa(dotkliwa)

(źródło: Paszczyk, Michalczyk 2012)
Zgodnie z Metodyką KZGW (2013) wskaźnik PDSI wskazano do zastosowania jedynie dla 5
zlewni bilansowych (Rysunek 35). Jako przyczynę wskazania tych zlewni podano występowanie na ich
terenie górnictwa odkrywkowego, argumentację dla takiego wyboru znaleziono w artykule
branżowym „Węgiel Brunatny” nr 47 z 2011r (Wachowiak i in. 2011). Artykuł ten nie odnosi się do
żadnych uznanych w skali światowej czy europejskiej wyników badań, które wskazywałby na
konieczność implementacji wskaźnika PDSI po pierwsze dla identyfikacji suszy rolniczej jako
zagrożenia dla górnictwa odkrywkowego a po drugie nie uzasadnia dlaczego analizą mają być objęte
terenów całych zlewni bilansowych. Stąd też uznano, że nie ma racjonalnych przesłanek by na
podstawie nierecenzowanej naukowo publikacji o charakterze komunikatu prowadzić analizy suszy
rolniczej w oparciu o wskaźnik obarczony wieloma wadami i nie rekomendowany przez europejskie
struktury monitoringu suszy i niedoborów wody.
Najważniejszym argumentem dla którego nie wyznaczono wskaźnika PDSI w ramach
niniejszego opracowania była niewystarczająca dostępność danych meteorologicznych do
wyznaczenia PDSI za analizowane wielolecie 1974-2011. Próba wyznaczenia wskaźnika wykazała,
posiadane przez RZGW w Warszawie dane monitoringu meteorologicznego IMGW-PIB są
niewystarczające pod względem pokrycia czasowego i przestrzennego, stąd przeprowadzenie na ich
podstawie analiz nie dałoby odpowiedzi na pytanie o szczegółowy rozkład przestrzenny i dynamikę
czasową zjawiska suszy rolniczej. Dodatkowo należy podkreślić, iż wskaźnik PDSI nie jest
wykorzystywany w Polsce oraz w Europie do monitorowania suszy rolniczej do oceny, której służą
przede wszystkim KBW (w Polsce) i SPI oraz fAPAR (w EDO - patrz opis poniżej).
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Rysunek 35 Zlewnie bilansowe wskazane w Metodyce KZGW do wyznaczenia wskaźnika suszy
rolniczej PDSI


fAPAR (z ang. the Fraction of Absorbed Photosynthetically Active Radiation)

Wskaźnik fAPAR to część promieniowania słonecznego dochodzącego do powierzchni Ziemie,
która jest wykorzystana do przeprowadzenia fotosyntezy. Bezpośrednio wskaźnik ten obliczany jest
na podstawie wykonanych pomiarów strumieni promieniowania padającego na powierzchnię
roślinności, padającego na powierzchnię gleby, odbijanego przez glebę i przechodzącego po
odbiciach w kierunku atmosfery. W celu uzyskania wartości fAPAR dla obszarów o dużych
powierzchniach może on być modelowany na podstawie danych z obrazów satelitarnych. Jednym z
takich produktów jest fAPAR obliczany na podstawie danych z satelity meteosat odnośnie wielkości
promieniowania fal w zakresie czerwieni i bliskiej podczerwieni wg poniższego wzoru (Garcia-Haro
2014):
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fAPAR = 1,81 x RDVI – 0,21
gdzie:
RDVI = (NIR – R) / (NIR + R) ^ 0,5
NIR - promieniowanie w bliskiej podczerwieni,
R - promieniowanie czerwone
Szczegółowy opis i dokumentacja dostępne są na stronie międzynarodowego przedsięwzięcia
o nazwie Land Surface Analysis Satellite Applications Facility (LSA SAF)2. Udostępniany na stronach
LSA SAF wskaźnik fAPAR obliczany jest w kroku dobowym a jego pozioma rozdzielczość przestrzenna
jest zgodna z rozdzielczością instrumentu SEVIRI wykonującego zdjęcia satelitarne. Na terenie Polski
jest to w zależności od źródła zobrazowań satelitarnych od 1 do 4 km. Innym źródłem wyników
wskaźnika fAPAR jest strona European Drought Observatory - EDO http://edo.jrc.ec.europa.eu, na
której jest on obliczany w interwale dekadowym (a dokładnie w tercjach miesiąca) na podstawie
zdjęć wykonanych z satelitów ENVISAT i SPOT. Wartości wskaźnika zmieniają się od 0 do 1, gdzie
wyniki bliższe zeru, oznaczają brak absorpcji światła na potrzeby fotosyntezy i mogą świadczyć o
wystąpieniu suszy rolniczej.
Jest on wskaźnikiem ilości promieniowania wykorzystywanego do procesu fotosyntezy i wraz
z wynikami wskaźników SPI, pF jest on wykorzystywany do oceny i wykrywania suszy. Wskaźnik
pokazuje intensywność produkcji roślin, czyli również jej osłabienie lub zatrzymanie. Przyczyną tego
może być brak wody dostępnej dla roślin jak również osłabienia roślin spowodowane chorobami i
szkodnikami i, co jest typowe dla danych teledetekcyjnych, sam wskaźnik fAPAR obliczany na
podstawie danych z satelitów nie daje pewnej, jednoznacznej informacji. Jednak w połączeniu z
innymi wskaźnikami oraz naziemnymi pomiarami w kilku punktach może on już dawać dane o bardzo
dużej wiarygodności i, co bardzo ważne w przypadku zarządzania kryzysowego, w bardzo krótkim
czasie i jednocześnie dla całego obszaru. Stąd też w przyszłości dołączenie go do systemu
monitoringu suszy prowadzonego przez IUNG-PIB (System Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce SMSR)3 zdecydowanie daje szansę na usprawnienie funkcjonowania zarówno zarządzania w
przypadku klęski suszy jak i sytemu odszkodowań dla rolników.
Mimo, iż omawiany wskaźnik jest innowacyjny w zakresie danych źródłowych to posiada
liczne wady chociażby niejednoznaczność uzyskiwanych wyników. Mianowicie, wskaźnik fAPAR
obliczany jest na podstawie danych z różnych źródeł stąd dane dla poszczególnych okresów i
regionów Europy różnią się między sobą. Ocena wyników uzyskanych na podstawie danych z 6
satelitów wykazała, że różnice są znaczne i część z nich jest systematycznych i uzależnionych od
gatunku roślinności, jednak dla pozostałych różnic nie udało się znaleźć żadnej regularności PickettHeaps (2014).
Z punktu widzenia możliwości implementacji fAPAR w analizach opracowania
przedmiotowego problemem jest, że dostępność czasowa danych jest ograniczona i odnosi się
jedynie do ostatniej dekady lat (dane z EDO dostępne od stycznia 2002 do kwietnia 2014,

2
3

https://landsaf.meteo.pt/algorithms.jsp?seltab=10&starttab=10
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) - http://www.susza.iung.pulawy.pl/
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https://landsaf.meteo.pt/ od 2009r.). Wobec powyższego wskaźnik ten nie będzie wykorzystywany w
analizach zjawiska suszy rolniczej.
Poniżej zaprezentowano przykładowe mapy z wynikami omawianego wskaźnika (Rysunek 36)
wraz podaniem wyników dla pozostałych składowych wskaźnika CDI (Rysunek 37).

A

B

Rysunek 36 Mapa rozkładu wartości wskaźnika fAPAR wg stanu na 2 dekadę września 2003 r.; Awartości wskaźnika mieszczące się w standardowym zakresie zmienności, B – anomalie wyników
identyfikujące warunki skrajne.
Objaśnienia: mapa B: kolor czerwony i żółty – obniżona aktywność fotosytetyczna, biały – warunki
zbliżone do normalnych, zielone – podwyższona aktywność fotosyntetyczna
(Źródło: WMS - http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/ows.php?)
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Rysunek 37 Mapa rozkładu wartości wskaźników monitoringu suszy EDO - wg stanu na 1 dekadę
czerwca 2012 r.
Objaśnienia: Mapy kolejno prezentują wskaźniki: CDI, wilgotność gleb, fAPAR, SPI (średnia dobowa),
fAPAR anomalie. (źródło: http://edo.jrc.ec.europa.eu/edov2/php/index.php?id=1120)
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Klimatyczny Bilans Wodny

Klimatyczny bilans wodny (KBW), jest to klimatyczny nadmiar lub niedobór opadów obliczany
jako różnica między sumą opadów i sumą ewapotranspiracji potencjalnej. Zwany jest także rolniczoklimatycznym nadmiarem lub niedoborem opadów. KBW umożliwia określenie stanu uwilgotnienia
środowiska, jest on określany jako różnica pomiędzy przychodami wody (w postaci opadów) a
stratami w procesie parowania (ewapotranspiracja). W opracowaniu roczne i miesięczne wielkości
KBW oszacowano według wzoru zgodnego z Metodyką KZGW (Metodyka KZGW 2013):

KBW = P - E
gdzie:
P – suma opadów atmosferycznych (mm)
E – ewapotranspiracja potencjalna (mm).
Jednostką KBW są milimetry stąd aby stwierdzić, czy obliczona wartość oznacza niedobory
wody uciążliwe dla roślin i zmniejszające plony zastosowano wartości progowe oznaczające
wystąpienie suszy. Wartości te obliczono bazując na wytycznych monitoringu suszy rolniczej IUNGPIB (SMSR). W SMSR przedziałem czasowym dla którego określane jest KBW są okresy
sześciodekadowe (od 1.IV-31.V do 1.VIII-30.IX) i dla nich określono wartości progowe w podziale na
typy podatności gleb na suszę oraz gatunki roślin uprawnych (Tabela 7).
Tabela 7 Wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych i
gleb oznaczające wystąpienie suszy (wg. IUNG-PIB 2012)

Na podstawie przedziałów KBW stosowanych przez IUNG-PIB na potrzeby niniejszego
opracowania i analizy występowania suszy rolniczej, dokonano ustalenia miesięcznych wartości
progowych w poszczególnych miesiącach okresu wegetacyjnego wykorzystano uproszczone
przedziały
(Tabela
8).
Obliczono
długość
poszczególnych
okresów
raportowania

54

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

(sześciodekadowych), a następnie wyznaczono wartości dobowe i kolejno ich sumy miesięczne
przyjęto jako wartości progowe dla poszczególnych miesięcy. Przy określaniu miesięcznych wartości
progowych KBW wzięto pod uwagę wartości dla najbardziej podatnych na suszę rolniczą gleb i dla
najwrażliwszych na brak wody upraw. W analizach suszy rolniczej oprócz identyfikacji zjawiska w jego
wyraźnej intensywności przeprowadzono także analizy okresów posusznych, czyli charakteryzujących
się warunkami na poziomie wartości KBW mieszczących się między 50% wartości KBW przedziału
określonego dla suszy rolniczej a wartością progową dla suszy. Otrzymano wartości graniczne
przedstawione w poniższej tabeli (Tabela 8). Przyjęto zatem, że jeżeli w kolejnych miesiącach okresu
wegetacyjnego miesięczne wartości KBW spadają poniżej wartości określonych w tabeli to mamy do
czynienia z suszą lub jeżeli mieszczą się między granicą wyznaczoną dla susz i połową tej wartości
dany miesiąc należy uznać za posuszny.
Tabela 8 Wartości graniczne średniego miesięcznego KBW [mm]
Miesiąc

Wartość KBW
oznaczająca suszę [mm]

Kwiecień
Maj
Czerwiec
Lipiec
Sierpień
Wrzesień

-59
-61
-62
-63
-63
-67

Wartość KBW oznaczająca
niekorzystne warunki
(posuchy*) [mm]
-29,5
-30,5
-31
-31,5
-31,5
-33,5

*termin „posucha” przyjęto na potrzeby niniejszego opracowania i oznacza warunki niekorzystnego
uwilgotnienia (bilansu opad-ewapotranspiracja) dla wegetacji ale poziom niedoborów wilgoci nie
osiągnął jeszcze progu wartości dla suszy rolniczej.

Zbiór danych jaki wykorzystano w analizach przedmiotowych suszy rolniczej był co do serii
sum opadów analogiczny jak w przypadku suszy atmosferycznej, natomiast pozostałe charakterystyki
meteorologiczne konieczne do wyznaczenia ewapotranspiracji potencjalnej pochodziły z mniejszej
liczby posterunków. Wynika to z faktu, iż dane w zakresie składowych równania ewapotranspiracji
liczonej metodą Penmanna dostępne były jedynie dla 174 posterunków, z których następnie
oszacowane wyniki były ekstrapolowane na znajdujące w sąsiedztwie posterunki z seriami sum
opadów. Oszacowane wielkości KBW dla poszczególnych posterunków były następnie interpolowane
metodą IDW (Inverse Distance Weighted), wynikiem czego są mapy rozkładu przestrzennego
poszczególnych parametrów służących do określenia wystąpienia suszy rolniczej. Analizy prowadzono
dla miesięcy okresu (kwiecień-wrzesień) wegetacyjnego wielolecia 1974-2011.
W celu określenia okresów pojawiania się suszy rolniczej, wyznaczenia jej intensywności i
czasu trwania bazując na miesięcznych wartościach Klimatycznego Bilansu Wodnego wyznaczono
następujące parametry:

4

Posterunki meteorologiczne dla których oszacowano wielkości ewapotranspiracji potencjalnej metodą
Panmanna: Białystok, Kętrzyn, Kozienice, Lublin, Łódź, Mikołajki, Mława, Olsztyn, Ostrołęka, Płock, Siedlce,
Sulejów, Suwałki, Terespol, Warszawa, Włodawa, Zamość
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Średnie roczne wartości KBW z okresu wegetacyjnego,



Procent miesięcy okresu wegetacyjnego, w których wystąpiła susza,



Procent miesięcy okresu wegetacyjnego, w których wystąpiły warunki bliskie suszy
(posuszne),



Wartości KBW w poszczególnych miesiącach – pozwalają zaobserwować zmienność
przestrzenną Klimatycznego Bilansu Wodnego i ocenić rejony zagrożone niskimi jego
wartościami w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego



Wartości KBW w latach z ekstremalną suszą rolniczą – pozwalają ocenić jak głębokie i
intensywne mogą być susze w latach, w których KBW osiąga najniższe wartości.



Udział procentowy liczby susz występujących w poszczególnych częściach okresu
wegetacyjnego względem sumy susz w wieloleciu – parametr ten pozwala wyznaczyć
obszary, w których susze pojawiają się w najbardziej niekorzystnych, z punktu widzenia
roślin uprawnych, okresach sezonu wegetacyjnego. W ciągu okresu wegetacyjnego
istnieją okresy, w których pojawianie się suszy rolniczej jest bardziej niebezpieczne dla
roślin i plonów niż w innych okresach. W niniejszym opracowaniu podzielono okres
wegetacyjny na 3 części:
I - kwiecień – maj
II - czerwiec – lipiec
III - sierpień – wrzesień.

Najgroźniejsze dla większości roślin uprawnych na obszarze Polski są susze występujące w
pierwszym okresie, czyli na początku wegetacji. Najmniej niebezpieczne w trzecim. Z taką sytuacją
mamy do czynienia głównie w przypadku upraw roślin zbożowych, przeważających na terenie Polski.
Okres kwietnia i maja to dla tych roślin okres intensywnego wzrostu, w którym niedobory wody
szczególnie oddziałują na plony. Rośliny zbożowe są szczególnie wrażliwe na niedobór wody w fazie
pojawiania się kłosa (Grodkowska, 2003). Obserwowane skutki działania suszy rolniczej w tej fazie
rozwoju są często nieodwracalne i nie mogą być kompensowane nawet przez optymalne
zaopatrzenie w wodę w późniejszych fazach wegetacji.
W celu stwierdzenia czy obszary, na których odnotowywano najniższe wartości KBW w
wieloleciu mają tendencję do pogłębiania się niekorzystnego bilansu w kolejnych jego latach
przeprowadzono analizę regresji linowej dla poszczególnych posterunków. Zidentyfikowano zarówno
posterunki o ujemnym, jak i dodatnim trendzie zmian w wartościach średnich rocznych KBW (tzn.
średnie roczne dla okresu wegetacyjnego). Nie stwierdzono istotności statystycznej trendu na
żadnym z posterunków. Słabością przeprowadzonej analizy tendencji zmian intensywności suszy
rolniczej jest fakt, iż obliczony wskaźnik KBW opiera się o wyniki ewapotranspiracji szacowanej na
podstawie serii pomiarowych zaledwie z kilkunastu (17) posterunków meteorologicznych i
ekstrapolacji ich wyników na sąsiednie punkty pomiaru opadów. Stąd też analiza trendu niesie z sobą
błędną informację, gdyż przenosi charakterystykę zmienności ewapotranspiracji z 17 punktów na cały
obszar RZGW w Warszawie. Zmienną decydującą o rozróżnianiu warunków wilgotnościowych jest
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druga składowa równania KBW, czyli opad. Wobec powyższego w analizach suszy rolniczej nie
opracowano mapy współczynnika kierunkowego trendu KBW ani też nie użyto tej charakterystyki w
procedurze hierarchizacji obszarów suszą. Wnioski na temat ogólnej tendencji zmian średniego
rocznego Klimatycznego Bilansu Wodnego zestawiono w formie wykresów w poszczególnych
podrozdziałach opisu ruszy rolniczej w regionach wodnych RZGW w Warszawie.

5.2.2. Analiza występowania zjawiska suszy rolniczej na terenie RZGW w Warszawie
Przeciętne warunki uwilgotnienia środowiska w okresie wegetacyjnym poszczególnych lat
wielolecia zmieniały się w zakresie KBW równego od -18,4 mm do 30,9 mm (Rysunek 38). Najniższe
średnie KBW (≤-10 mm) stwierdzono w latach: 1976, 1982, 1983, 1989, 1992, 2002, 2003, 2005. Lata
te pokrywają się z latami stwierdzonych susz atmosferycznych lub tak jak w przypadku roku 1983,
1992, 2003 są to lata s suszą rolniczą które wystąpiły po roku ze stwierdzona susza atmosferyczną.
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Rysunek 38 Średnia roczna wartość KBW dla okresu wegetacyjnego [mm] 1974-2011
(Objaśnienia: średnia liczona z wyników uzyskanych na posterunkach meteorologicznych)
Trend zmian wartości średniego KBW dla okresu wegetacyjnego nie wykazał statystycznej
istotności aczkolwiek, na przestrzeni wielolecia kierunek zmian był malejący (Rysunek 38). Można
stwierdzić, że dłuższymi okresami utrzymywania się suszy rolniczej w okresie wegetacyjnym
charakteryzowały się okresy: początek lat osiemdziesiątych, początek lat dziewięćdziesiątych oraz
lata 2002-2005. Dodatnie wartości notowano natomiast w drugiej połowie lat siedemdziesiątych,
dziewięćdziesiątych (mniej wyraźne) oraz po roku 2009.
W odniesieniu do miesięcy średnie wielkości KBW najniższe wartości odnotowywano w maju
i czerwcu. Jednakże skrajne wartości notowano w lipcu, mimo że średnio w miesiącu tym
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stwierdzano dodatnie wartości KBW to osiągane minima były największe (minima absolutne sięgały
nawet -128 mm). Lipiec zatem jest miesiącem dużej zmienności warunków uwilgotnienia. W
zależności od roku odnotowywano w nim stosunkowo wysokie sumy opadów, a także częste okresy
bezopadowe.

Tabela 9 Średnie miesięczne wartości KBW w wieloleciu 1974-2011
– średnia ze wszystkich posterunków meteorologicznych n a terenie RZGW w Warszawie
Miesiąc
Średnie KBW [mm]
Kwiecień
-7,34
Maj
-10,19
Czerwiec
-9,56
Lipiec
2,66
Sierpień
5,41
Wrzesień
19,61
Niekorzystne warunki na wielu posterunkach odnotowywano także w innych okresach.
Poniżej zestawiono lata, w których w poszczególnych miesiącach najwięcej posterunków
odnotowywało wartości KBW oznaczające suszę lub wartości KBW wskazujące na warunki posuszne.
W KWIETNIU susze rolnicze odnotowano w latach:
2009 – na 18 posterunkach odnotowano średnie KBW poniżej -59 mm
a wartości KBW poniżej -29,5 mm czyli na poziomie posuch, wskazujące na warunki niekorzystne dla
wegetacji notowano w:
1974 – 193 posterunków
1988 – 193 posterunków
2007 – 212 posterunków
2009 – 279 posterunków
W MAJU susze rolnicze (KBW poniżej -61 mm) odnotowano w latach:
1993 – na 11 posterunkach
2000 – na 39 posterunkach
2002 – na 9 posterunkach
a wartości KBW poniżej -30,5 mm czyli na poziomie posuch, wskazujące na warunki niekorzystne dla
wegetacji notowano w:
1979 – 168 posterunków
1989 – 233 posterunków
1993 – 222 posterunków
2000 – 190 posterunków
2002 – 169 posterunków
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W CZERWCU susze rolnicze (KBW poniżej -62 mm) odnotowano w latach:
1979 – na 76 posterunkach
1992 – na 91 posterunkach
1994 – na 105 posterunkach
2000 – na 125 posterunkach
2008 – na 95 posterunkach
W LIPCU susze rolnicze (KBW poniżej -63 mm) odnotowano w latach:
1982 – na 28 posterunkach
1992 – na 34 posterunkach
1994 – na 275 posterunkach
1999 – na 44 posterunkach
2006 – na 243 posterunkach
W SIERPNIU susze rolnicze (KBW poniżej -63 mm) odnotowano w latach:
1984 – na 14 posterunkach
1992 – na 99 posterunkach
2002 – na 25 posterunkach
We WRZEŚNIU nie stwierdzono posterunków, na których wystąpiła susza rolnicza, notowano
pojedyncze wartości KBW z przedziału od -33.5 do -67 mm czyli miesiące te były posuszne.
Najniższe wartości KBW stwierdzono w miesiącu lipcu w latach 2006 oraz 1994. Na
poniższych wykresach prezentujących wartości KBW z wspomnianych okresów widać wyraźnie, że dla
wszystkich stacji przedstawiają one zdecydowanie niekorzystne warunki wodne. Czerwoną linią
zaznaczono graniczny poziom -63 mm, oznaczający suszę dla miesiąca lipca (Rysunek 39). Susza
rolnicza występująca w lipcu nie jest jednak tak bardzo niekorzystna dla większości roślin uprawnych
w Polsce (zboża), jak w początkowej części okresu wegetacyjnego. Ma ona natomiast bardzo
niekorzystny wpływ na plony ziemniaków, krzewów owocowych a także roślin strączkowych.
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Rysunek 39 Średnie miesięczne wartości KBW w okresach wegetacyjnych z ekstremalną suszą
rolniczą: lipiec 1994 i 2006
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Rozkład przestrzenny interpolacji wyników średnich KBW dla poszczególnych miesięcy z
wielolecia 1974-2011 zaprezentowano na poniższych mapach (Rysunek 40). Dla uzyskania większej
czytelności i ułatwienia analiz porównawczych między okresami zastosowano jednakową skalę
barwną na wszystkich mapach. Stąd też na niektórych mapach nie ma reprezentatywności pełnej
skali barwnej co oznacza że wartości z danego przedziału nie wystąpiły w ilustrowanym miesiącu.

Rysunek 40 Średnie miesięczne KBW w kolejnych miesiącach okresu wegetacyjnego (1974-2011)
W warunkach przeciętnych w kwietniu obserwowano lekko ujemny bilans na całym niemal
obszarze RZGW Warszawa (Rysunek 40). Południowa część rejonu charakteryzowała się
korzystniejszymi wartościami średniego KBW, natomiast północ i środkowy zachód to rejony o
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najniższych wartościach KBW. W maju średnie wartości wskaźnika suszy rolniczej są niższe niż w
kwietniu - większy zasięg obszarów o ujemnych wartościach KBW. Przewaga parowania nad opadem
pogłębia się na całym obszarze RZGW Warszawa. Zasięg obszarów o bardziej niekorzystnych
warunkach przesuwa się obejmując centrum ku wschodowi i północ obszaru. W czerwcu przeciętne
warunki bilansu opad-parowanie w północnej część obszaru RZGW w Warszawie wykazują wzrost
wartości KBW. Jednak pas centralny cechuje się niskimi i bardzo niskimi wartościami średniego KBW.
Lipiec to już okres, w którym w wieloleciu średnio odnotowywane są dodatnie wartości KBW. Wpływ
na to ma większa suma opadów, która mimo dużej ewapotranspiracji pozwala uzyskać dodatni
klimatyczny bilans wodny. Lekko ujemne wartości pozostawały w rejonie centralnym, natomiast
północ i południe wykazywała dodatnie wartości KBW. Średnie wieloletnie wyniki KBW dla sierpnia
na większości obszaru były dodatnie. Wciąż jeszcze jednak obszary położone na środkowym
zachodzie wykazywały przewagę parowania nad opadem. We wrześniu średnie KBW z wielolecia na
całym obszarze RZGW w Warszawie wykazało przewagę opadu nad parowaniem - dodatnie KBW.
W obszarze RZGW Warszawa susza rolnicza w okresie wegetacyjnym, jeśli występowała,
utrzymywała się najczęściej przez jeden lub dwa miesiące w roku. Na pojedynczych stacjach
odnotowano sytuacje, w których susza utrzymała się przez trzy lub cztery miesiące. Cztery miesiące z
okresu wegetacyjnego to maksymalny odnotowany czas trwania suszy rolniczej (od maja do sierpnia
2011 na stacji Sochaczew). Zestawienie czasu trwania susz rolniczych pokazano w tabeli poniżej
(Tabela 10).
Tabela 10 Czas trwania suszy rolniczej na posterunkach meteorologicznych w RZGW w Warszawie
Czas trwania suszy
w miesiącach

Liczba posterunków
z obserwacją

0
1
2
3
4

3
156
145
5
1

Nie wystąpiła sytuacja, w której susza rolnicza występowałaby do końca jednego okresu
wegetacyjnego na danym obszarze, a następnie od początku kolejnego. Można stwierdzić, że okresy
suszy rolniczej przeplatane były okresami o lepszych warunkach dla rozwoju roślinności. Przypadki
dłuższego okresu suszy rolniczej (powyżej 2 miesięcy) odnotowywane były rzadko i nigdy nie
występowały na danym posterunku więcej niż raz w analizowanym wieloleciu. Dwumiesięczne okresy
suszy odnotowywano częściej (na niemal połowie posterunków), jednak i one najczęściej nie
powtarzały się w wieloleciu. W pojedynczych przypadkach, kiedy 2 miesiące suszy rolniczej w okresie
wegetacyjnym odnotowano na danym posterunku więcej niż jednokrotnie, nigdy nie były to
następujące po sobie lata. Dlatego też czas trwania suszy rolniczej w miesiącach okresu
wegetacyjnego dla obszaru RZGW Warszawa nie ma tak dużego wpływu na plony, jak to, z jaką
częstotliwością oraz w jakim okresie się pojawia.
Aby ocenić zarówno intensywność, jak i czas trwania susz obliczono jaki procent z liczby
badanych miesięcy wykazywał wystąpienie suszy (Rysunek 41). W analizie uwzględniono wyniki
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uzyskane na podstawie wyników miesięcznego KBW odniesionego do ustalonych progów wartości
oceniających poziom suchości (Tabela 8).

Rysunek 41 Procent wystąpienia susz w wieloleciu
W obszarach o najczęstszych wystąpieniach susz nawet 6-7% miesięcy w badanym wieloleciu
wykazywało wartości KBW na poziomie suszy rolniczej. Jak wynika z mapy obszarami o najczęstszym
występowaniu susz są obszary centralne, południowo wschodnie i południowo zachodnie. Zlewnie, w
których najczęściej występowała susza rolnicza to zlewnie Radomki, Bzury oraz zlewnie
lewostronnych dopływów Wisły, a także zlewnia lewostronnych dopływów Bugu granicznego.
Stosunkowo rzadziej susze rolnicze występują w północnej części obszar RZGW Warszawa, w zlewni
systemu Wielkich Jezior mazurskich i zlewni Pisy.
Wyznaczono także obszary, na których często odnotowywano niskie wartości KBW, nie
osiągające jednak jeszcze wartości suszy. Mimo to wydaje się, że wyznaczenie obszarów o
utrzymujących się przez długie okresy ujemnych wartości KBW na poziomie 50% KBW oznaczającego
suszę i poniżej daje szerszy obraz regionów zagrożonych i pozwala wyłonić obszary, które mogą
dotykać częściej susze w przypadku zmian klimatycznych i pogłębiającego się niekorzystnego KBW.
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Mapa zamieszczona poniżej pokazuje jak często na danym obszarze występowały okresy
niekorzystnych warunków o wartościach KBW niższych niż 50% wartości określanej jako susza. Obszar
niekorzystnych warunków układa się równoleżnikowo w centralnej części regionu. Najdłuższe okresy
bliskie suszy odnotowano w środkowo-zachodniej części obszaru RZGW Warszawa. Najrzadziej
zjawisko suszy rolniczej ocenianej na postawie KBW obejmowało obszary południowe i północnowschodnie.

Rysunek 42 Procent wystąpienia okresów bliskich suszy (posusznych) w wieloleciu 1974-2011
O intensywności susz na danym obszarze informuje także rozkład średniego KBW z okresu
wegetacyjnego oszacowanego jako przeciętna dla całego wielolecia 1974-2011 (Rysunek 43).
Wyraźnie widać, że najbardziej niekorzystne warunki wilgotnościowe dla upraw rolniczych i wegetacji
ogółem dotyczą środkowo zachodniej części obszaru – w zlewniach Bzury oraz dopływów Wisły od
ujścia Narwi. Obszary na północy i południu odnotowują średnio wyższe wartości KBW w wieloleciu.
Tendencje do pojawiania się susz rolniczych stwierdzono w środkowej i północnej części zlewni
lewostronnych dopływów Bugu granicznego.
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Rysunek 43 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym (1974-2011)
Lata o najniższym średnim KBW w okresie wegetacyjnym to 1982, 2002 (Rysunek 44, Rysunek
45). Poniżej przedstawiono mapy rozkładu wartości KBW w poszczególnych miesiącach okresu
wegetacyjnego; zestawione mapy ukazują przebieg rozwoju suszy rolniczej. Zasięg przestrzenny
zjawiska suszy rolniczej w obu okresach (1982, 2002) był inny oraz przebieg rozwoju obu zdarzeń był
odmienny. W tych latach niskie wartości KBW w jednych miesiącach przeplatały się z wysokimi
wartościami w innych okresach sezonu wegetacyjnego. Jednak dla roślin uprawnych takie
rekompensaty nie są wystarczające. Niedobory wody przeplatane z nadmiarami nie pozwalają na
prawidłowy rozwój roślin i osiągnięcie maksymalnego plonu.
W pierwszym z podanych lat susza zainicjowała się w części południowowschodniej regionu
wodnego Środkowej Wisły i jej zasięg w maju i czerwcu ograniczony był tylko do tej części obszaru
RZGW w Warszawie. Zwiększenie deficytów opadów i wzrost ewapotranspiracji w kolejnym miesiącu
(lipcu) skutkowały silnym rozwojem suszy w części centralnej i północnych zlewniach bilansowych
regionu Środkowej Wisły (Rysunek 44). Obszary na których warunki dla rozwoju wegetacji były
posuszne w lipcu zajmowały około 70% powierzchni zarządzanej przez RZGW w Warszawie. Susza
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rolnicza identyfikowana intensywnością wartości wskaźnika KBW w ostatnich dwóch miesiącach
okresu wegetacyjnego nie występowała.

Rysunek 44 Rozwój suszy rolniczej w 1982 roku (na podstawie KBW)
Rozwój suszy w 2002 roku podzielony była dwa etapy, pierwszy trwający w kwietniu i maju
kiedy to bilans rolno-klimatyczny był bliski wartościom wskazującym na suszę ale susza wystąpiła
jedynie na niewielkich fragmentach centralnej i wschodniej części obszaru (Rysunek 45). Warunki dla
rozwoju wegetacji poprawiły się na okres kolejnego miesiąca zaś w lipcu i sierpniu ponownie na
terenie RZGW w Warszawie susza rolnicza i warunki jej bliskie objęły stopniowo większość obszaru.
Koniec okresu wegetacyjnego (wrzesień) charakteryzował się brakiem suszy.
Analogicznie jak w przypadku wyników identyfikacji suszy atmosferycznej mamy do czynienia z
różnym przebiegiem rozwoju zjawiska. Wskaźnik KBW oparty jest bowiem o parametry
meteorologiczne, których zmienność kształtuje przebieg warunków klimatycznych w danym roku (w
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szczególności kierunki napływu mas powietrza). Stąd też w analizie suszy rolniczej nieodzownym jest
odniesienie wyników KBW do warunków glebowych – podatności gleb na suszę.

Rysunek 45 Rozwój suszy rolniczej w 2002 roku (na podstawie KBW)
Dla roślin uprawnych duże znaczenie ma okres pojawiania się suszy rolniczej w ciągu sezonu
wegetacyjnego. Jak stwierdzono w części dotyczącej metodyki najgroźniejsze dla rolnictwa i wielkości
plonów są susze w początkowej części okresu wegetacyjnego (IV-V). Zamieszczone poniżej mapy
pokazują, jaki procent susz rolniczych występuje w poszczególnych częściach okresu wegetacyjnego
(Rysunek 46). Największy procent analizowanego typu susz notowano w środkowej fazie okresu
wegetacyjnego, tj. w miesiącach czerwcu i lipcu. W pozostałych dwóch okresach warunki
wilgotnościowe rzadziej osiągają poziom wskazujący na suszę rolniczą (glebową). Jeśli jednak
przyjrzymy się poszczególnym obszarom, można zauważyć, że rejon północno-wschodni (regiony
wodne Łyny i Węgorapy oraz Niemna a także wschodnia część Środkowej Wisły) jest szczególnie
zagrożony występowaniem susz rolniczych w początkowej fazie okresu wegetacyjnego. Susze te, jak
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pokazano już wcześniej nie występują tak licznie jak w innych obszarach, jednakże jeśli już się
pojawiają, to właśnie w kwietniu i maju. Mniej narażone są obszary południowe, gdzie susze mają
tendencję do pojawiania się w końcowej fazie okresu wegetacyjnego. Przeważają tam susze
sierpniowe i wrześniowe. W centralnej część obszaru RZGW w Warszawa terminem głównego
pojawiania się suszy rolniczej jest środek okresu wegetacyjnego – lipiec i sierpień.
a) IV - V

b) VI - VII

c) VIII - IX

Rysunek 46 Okresy występowania susz w sezonie wegetacyjnym: a)- IV-V, b)- VI-VII, c)- VIII-IX

5.2.3. Analiza występowania zjawiska suszy rolniczej w regionach wodnych RZGW w Warszawie
 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły
Rozkład przestrzenny i dynamika suszy rolniczej w regionie Środkowej Wisły są bardzo
zbliżone do tego jaki stwierdzono dla terenu RZGW w Warszawie. Na podstawie wyników
Klimatycznego Bilansu Wodnego stwierdzono, że zakres zmienności charakterystyk suszy rolniczej
jest szeroki, a lata o dodatnim średnim bilansie występują naprzemiennie z latami o przewadze
ewapotranspiracji nad opadem. Lata o najniższych średnich wartościach miesięcznego KBW dla
sezonu wegetacyjnego to: 1976, 1982, 1983, od 2002 do 2005 oraz pierwsza połowa lat 90-tych. W
analizowanym wieloleciu (1974-2011) wartości średnie miesięczne wartości KBW poszczególnych
latach wahały się od -18 do 32 mm (Rysunek 47).
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Rysunek 47 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym (1974-2011)
Najwyższy odsetek miesięcy z suszą rolniczą wykazały lata 1992, 1994 i 2006 (Rysunek 48). W
latach tych 50-60% czasu trwania okresu wegetacyjnego wykazywało warunki wilgotnościowe na
poziomie suszy i posuchy rolniczej.

Rysunek 48 Procent miesięcy z wystąpieniami suszy i warunków bliskich suszy (1974-2011)
W regionie wodnym Środkowej Wisły odnotowano w wieloleciu jedno wystąpienie suszy
trwające przez 4 miesiące okresu wegetacyjnego. Na trzech posterunkach odnotowano
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trzymiesięczne okresy suszy w wieloleciu. Na większości obszaru jednak susza rolnicza, jeśli wystąpiła,
dotyczyła jednego lub dwóch miesięcy okresu wegetacyjnego.
W regionie Środkowej Wisły susze rolnicze notowano najczęściej w okresie od czerwca do
lipca, aż 86% wystąpień susz w całym sezonie wegetacyjnym (Rysunek 49). Stosunkowo niewiele susz
rolniczych stwierdzono w okresie sierpień-wrzesień (9%), oraz kwiecień-maj (5%). Susza rolnicza w
kwietniu i maju notowana była we wschodniej części regionu, w głównie w zlewni Narwi od granicy
państwa od ujścia Biebrzy. Natomiast susze w ostatnich dwóch miesiącach okresu wegetacyjnego (w
sierpniu i wrześniu) z dużą częstotliwością powyżej 20% ogólnej liczby zdarzeń występowały na
obszarze południowo wschodniej części regionu, w zlewniach Wieprza i lewostronnych dopływów
Bugu granicznego, a także zlewni Radomki i prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW
Warszawa do ujęcia Pilicy.

Rysunek 49 Procent wystąpień suszy w okresach sezonu wegetacyjnego (1974-2011)
Zróżnicowanie przestrzenne wystąpień suszy rolniczej w regionie Środkowej Wisły jest
największe w porównaniu do innych regionów RZGW w Warszawie. Średnie miesięczne wartości
KBW w okresie wegetacyjnym zilustrowano na mapie Rysunek 43. Dodatnie wyniki średniego KBW
stwierdzono w południowej części regionu (południowe części zlewni Wieprza, Pilicy,
prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza) oraz w północnej
części (zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich, zlewnia Biebrzy, zlewnia Narwi od granicy
państwa do ujścia Biebrzy). Na pozostałym obszarze regionu wartości przeciętne przyjmowały znak
ujemny, czyli warunki przecięte okresu wegetacyjnego były bardziej suche – poniżej -10mm. Wartości
te oszacowano w środkowo-zachodniej części regionu, w zlewniach Bzury, Wkry oraz prawostronnej
Wisły od ujścia Wkry i lewostronnej od ujścia Bzury.
W regionie Środkowej Wisły obszarami ze stwierdzoną wysoką częstotliwością występowania
suszy, są zlewnie Bzury, Pilicy, prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi,
lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury. Na terenach tych w udział miesięcy z
suszą rolniczą notowany był na poziomie powyżej 4%, a nawet sięgał 6-7%. Na poziomie 3-5% udziału
miesięcy w wieloleciu susza rolnicza występowała także na wschodzie regionu, w zlewni
lewostronnych dopływów Bugu granicznego. Rzadko natomiast stwierdzano suszę w północnej części
obszaru, w zlewniach systemu Wielkich Jezior Mazurskich, zlewnia Biebrzy, zlewnia Narwi od granicy
państwa do ujścia Biebrzy (<2%). Okresy o mniejszej intensywności niedoborów wilgoci dla rozwoju
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wegetacji (okresy posuszne) notowano najczęściej w środkowo-zachodniej części regionu. Przez
ponad 25% miesięcy wielolecia warunki o niekorzystnym KBW, czyli bliskie suszy notowano w
przeważającej części zlewni Bzury, Wkry oraz prawostronnej Wisły od ujścia Wkry i lewostronnej od
ujścia Bzury. Niskim udziałem miesięcy posusznych (od 10% do 15% miesięcy) cechowały się tereny w
południowych i wschodnich krańcach regionu.
 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Niemna
W przeważającej części wielolecia w regionie Niemna średnie roczne wartości miesięcznego
KBW utrzymywały się powyżej 0mm. Obszary ujemnych wartości średniego KBW zidentyfikowano na
północnym krańcu oraz w środkowej części regionu. Analizowany region wodny jest obszarem, na
którym susze rolnicze mierzone bilansem opadów i parowania nie są zjawiskiem częstym.
Stwierdzona tendencja zmian średnich wartości KBW dla okresów wegetacyjnych w kolejnych latach
wielolecia 1974-2011 przyjmuje słaby i nieistotny statystycznie kierunek ujemny (Rysunek 50).

Rysunek 50 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym (1974-2011)
W analizowanym okresie średnie miesięczne wartości KBW okresu wegetacyjnego wahały się
od -27,5mm do 25,6 mm. Lata z największym ujemnym bilansem to 1975, 1976, 1982, 1983, 2000,
2002 i 2005. Na poniższym wykresie zestawiono wyniki jaki procent miesięcy w poszczególnych
latach dotknięty był suszą, a także w jakim procencie miesięcy utrzymywały się warunki niekorzystne,
czyli bliskie suszy. Wynika z niego, że intensywne i trwające od 1 do 2 miesięcy susze rolnicze w
regionie Niemna wystąpiły w latach 1992, 1994, 2002 i 2006.
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Rysunek 51 Procent miesięcy z wystąpieniami suszy i warunków bliskich suszy (1974-2011)
Region wodny Niemna nie odnotowywał długo trwających susz rolniczych. W regionie tym
susze rolnicze trwały maksymalnie przez 1 miesiąc z okresu wegetacyjnego. Pod względem okresów
występowania susz rolniczych na obszarze regionu wodnego Niemna dominują terminy czerwca i
lipca. Natomiast niewielki jest udział susz w okresie kwiecień-maj (jedynie 4%). Występowanie susz w
tym szczególnie niebezpiecznym dla prawidłowego wzrostu roślin uprawnych okresie jest
charakterystyczne dla południowej części regionu. Niewielki odsetek susz wiosennych (IV-V)
stwierdzono w północnej części regionu, gdzie natomiast częściej obserwowano susze w sierpniu i
wrześniu.

Rysunek 52 Procent wystąpień suszy w okresach sezonu wegetacyjnego (1974-2011)
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Pod względem udziału miesięcy z suszą rolniczą w ogólnej liczbie miesięcy wielolecia w
regionie wodnym Niemna zjawisko to notowano zaledwie w ciągu 2 % miesięcy (zakres zmienności
dla regionu wodnego mieści się między 0 a 3% miesięcy z suszą rolniczą. Natomiast okresy bliskie
suszy (posuszne) stwierdzono dla blisko 20 % miesięcy.

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Jarft
W regionie Jarft średnie miesięczne wartości KBW w miesiącach okresu wegetacyjnego z
wielolecia 1974-2011 utrzymywały się na poziomie powyżej 0mm. Wartości średnie KBW dla
poszczególnych lat wahały się od -25mm w 1975 roku do ponad 40mm w 2001. W regionie Jarft lata
o niekorzystnych warunkach dla wegetacji, tj. ujemnych wartościach KBW to: 1975, 1982, 1989, 2002
i 2005.

Rysunek 53 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym (1974-2011)
Należy podkreślić, iż z uwagi na brak na terenie regionu wodnego Jarft posterunków
monitoringu meteorologicznego wszelkie analizy dotyczące suszy rolniczej oparto o wartości
ekstrapolowane z terenów sąsiednich regionu Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy.
Zaprezentowany na poniższym wykresie przebieg linii trendu wykazuje dodatnią tendencję zmian
bilansu wodno-klimatycznego, niemniej jednak z uwagi na ww. brak danych wynik ten należy
traktować z dużą ostrożnością.
Częstość występowania susz rolniczych i warunków posusznych w poszczególnych latach była
w porównaniu np. regionem Łyny i Węgorapy niewielka (Rysunek 54). Na przestrzeni wielolecia
występowały kilkuletnie okresy bez nawet jednego miesiąca z posuchą. Natomiast latami, w których
wartości KBW osiągały poziom wskazujący na suszę rolniczą były: 1992, 1994, 2002, 2006. Jednakże
susze te nie utrzymywały się przez cały okres wegetacyjny i dotyczyły jedynie jednego miesiąca.

72

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

Rysunek 54 Procent miesięcy z wystąpieniami suszy i warunków bliskich suszy w latach 1974-2011
W regionie wodnym Jarft nie odnotowano przeciągających się susz rolniczych. W regionie
tym susze rolnicze trwały maksymalnie przez 1 miesiąc z okresu wegetacyjnego. Odnotowane
wystąpienia susz rolniczych w 75% dotyczyły środkowej części okresu wegetacyjnego (czerwieclipiec). W regionie Jarft nie odnotowano susz rolniczych w kwietniu i maju, a jedynie 25% zdarzeń
miało miejsce w sierpniu lub wrześniu.

Rysunek 55 Procent wystąpień suszy w okresach sezonu wegetacyjnego (1974-2011)
Mimo, że w stosunku do innych regionów wodnych jest to rejon mniej narażony na suszę
rolniczą to jednak była ona odnotowywana. W obszarze tym susze występowały przez 2 do 3%
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miesięcy w wieloleciu – jest to stosunkowo niewielka wartość. Przez 20 do 25% miesięcy
odnotowywano warunki bliskie suszy. Wschodnia część obszaru jest bardziej narażona na susze
sierpniowe i wrześniowe (kilkanaście procent wystąpień), natomiast zachodnie tereny doświadczają
susz rolniczych na początku okresu wegetacyjnego (kwiecień-maj).

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Świeżej
W regionie wodnym Świeżej średnie miesięczne wartości KBW w miesiącach okresu
wegetacyjnego z wielolecia 1974-2011 mieściły się w przedziale 0 – 15mm. Na przestrzeni wielolecie
zidentyfikowano lata o niskich wartościach bilansu opad-ewapotranspiracja 1975, 1982, 1983, 1989,
2005 i 2002. W latach tych średnie miesięczne KBW okresu wegetacyjnego sięgało nawet -28mm (w
1975 r.) i 30mm w 2010 (Rysunek 56).

Rysunek 56 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym
Należy podkreślić, iż z uwagi na brak na terenie regionu wodnego Świeżej posterunków
monitoringu meteorologicznego wszelkie analizy dotyczące suszy rolniczej oparto o wartości
ekstrapolowane z terenów sąsiednich regionu Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy.
Zaprezentowany na powyższym wykresie przebieg linii trendu wykazuje dodatnią tendencję zmian
bilansu wodno-klimatycznego, niemniej jednak z uwagi na ww. brak danych wynik ten należy
traktować z dużą ostrożnością. Z przebiegu linii trendu bowiem wynika, iż na przestrzeni
analizowanego wielolecia średnia roczna wartość KBW w sezonie wegetacyjnym powoli rosła a mimo
to także w ostatniej dekadzie obecne były lata z wystąpieniami niskich wartości KBW.
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Rysunek 57 Procent miesięcy z wystąpieniami suszy i warunków bliskich suszy
Na podstawie analizy wyników KBW dla poszczególnych miesięcy okresu wegetacyjnego
zidentyfikowano lata, w których odnotowano najwięcej miesięcy z suszą rolniczą były 1992, 1994,
2002 i 2006 (Rysunek 57). Pod względem intensywności susz za szczególnie silne należy uznać
zdarzenia z lat 1992, 2002 i 2006 kiedy to łączny udział miesięcy z suszą i posusznych był najwyższy.
W przypadku suszy rolniczej, oprócz jej nasilenia czy częstotliwości, znaczenie ma także moment jej
występowania w trakcie sezonu wegetacyjnego. W regionie Świeżej największy, sięgający 80%, był
udział suszy w okresie czerwca i lipca. Znaczący jednak, na tle innych regionów, był udział susz w
okresie sierpnia i września (13%), powodujących stosunkowo mniejsze straty w rolnictwie. W
regionie wodnym Świeżej susze rolnicze utrzymywały się maksymalnie przez 1 miesiąc okresu
wegetacyjnego.
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Rysunek 58 Procent wystąpień suszy w okresach sezonu wegetacyjnego (1974-2011)
Rozkład przestrzenny średnich wartości KBW jest homogeniczny i zakres zmienności
parametru mieści się w przedziale od 0 do 15%. Jednak i tu odnotowywano wystąpienia susz. Pod
względem czasu trwania (udziału miesięcy z susza w wieloleciu) zanotowano od 1 do 2% miesięcy z
suszą rolniczą w części zachodniej regionu oraz od 2 do 3% miesięcy z suszą rolniczą we wschodniej
części regionu.

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
W regionie Łyny i Węgorapy średnie roczne wartości miesięcznego KBW wynosiły w zasięgu
zlewni Łyny od -5 do 0mm zaś na obszarze zlewni Węgorapy osiągały poziom z przedziału 0-15mm.
Obszary ujemnych wartości średniego KBW zidentyfikowano na północnym krańcu oraz w środkowej
części regionu. Wartości dodatnie notowano we wschodniej części regionu, lekko ujemne (od zera do
-5 mm) w części zachodniej. Na przestrzeni kolejnych lat wielolecia 1974-2011 w okresie
wegetacyjnym wyniki KBW wahały się od niemal -30 do 30mm. Latami o szczególnie niekorzystnych
przeciętnych warunkach wilgotnościowych dla wegetacji były 1975, 1982 i 1983, 2002 wówczas
średnie KBW dla całego regionu było mniejsze bądź równe -20mm (Rysunek 59).
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Rysunek 59 Średnie miesięczne wartości KBW w okresie wegetacyjnym (1974-2011)
Na podstawie analizy wyników KBW dla poszczególnych miesięcy okresu wegetacyjnego
zidentyfikowano lata, w których odnotowano najwięcej miesięcy z suszą rolniczą i były to: 1992,
1994, 2002 i 2006 (Rysunek 60). Pod względem intensywności susz za szczególnie silne należy uznać
zdarzenia z lat 1992, 2002 i 2006 kiedy to łączny udział miesięcy z suszą i posusznych był najwyższy i
przekraczał 50% czasu trwania okresu wegetacyjnego. W przypadku suszy rolniczej, oprócz jej
nasilenia oraz częstotliwości, znaczenie ma także moment jej występowania w trakcie sezonu
wegetacyjnego. W regionie Łyny i Węgorapy największy, sięgający 80%, był udział suszy w okresie
czerwiec-lipiec.
Udział szczególnie groźnych dla większości upraw susz na początku okresu wegetacyjnego, w
okresie kwiecień-maj jest niewielki i sięga 7%. Susze występujące w tym okresie, jeśli już występują,
to pojawiają się bardzo lokalnie we wschodniej części regionu. Nieco większy bo wynoszący 13% jest
udział susz w końcowej fazie okresu wegetacyjnego (Rysunek 61). Susze sierpniowe i wrześniowe
dotykają częściej południe i północny wschód regionu.
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Rysunek 60 Procent miesięcy z wystąpieniami suszy i warunków bliskich suszy (1974-2011)

Rysunek 61 Procent wystąpień suszy w okresach sezonu wegetacyjnego (1974-2011)
W regionie wodnym Łyny i Węgorapy susze rolnicze utrzymywały się do trzech miesięcy w
trakcie okresu wegetacyjnego. Taką sytuację odnotowano jednokrotnie na posterunkach
pomiarowych zlokalizowanych w południowej części regionu (Frąknowo i Lipowo Kurkowskie). W
większości przypadków jednak susza rolnicza, jeśli widoczna, pojawiała się na miesiąc lub dwa w
okresie wegetacyjnym.
Częstość występowania miesięcy z suszą rolniczą była większa w południowej części regionu
gdzie występowały one przez 3 do 4% miesięcy w wieloleciu, a nawet lokalnie obserwowane były
przez 5% sumy miesięcy. Część wschodnią (zlewnia Węgorapy) rzadziej dotykają susze (1 do 2
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procent miesięcy z suszą), a nawet znajdują się tam stacje pomiarowe, na których w wieloleciu nie
odnotowano wartości KBW mogących świadczyć od wystąpieniu suszy rolniczej. Najczęściej
występują w regionie obszary, które doświadczały suszy przez 1,5 do 2,5 % miesięcy w analizowanym
wieloleciu.
Okresy z warunkami wilgotnościowymi bliskimi suszy rolniczej (posuchy) odnotowuje się
także częściej w zachodniej i południowej części regionu, gdzie dotyczyły one powyżej 20% miesięcy
w wieloleciu. Poniżej 20% udziałem miesięcy o niedogodnych warunkach dla wegetacji cechowały się
tereny wschodnie regionu.

5.2.4. Podatność gleb na suszę
Aby w pełni ocenić zagrożenie występowania zjawiska suszy rolniczej oprócz wyników
przebiegu meteorologicznych warunków wilgotnościowych (KBW) należy uwzględnić istniejące na
danym terenie warunki glebowe a w szczególności ocenić ich podatności na suszę. Bowiem, niskie
wartości KBW w połączeniu z mało podatnymi glebami nie są tak niebezpieczne jak wystąpienie
ujemnego klimatycznego bilansu wodnego na obszarach o glebach lekkich, podatnych na suszę
glebową.
Na podstawie mapy glebowo-rolniczej w skali 1:500 000 dokonano podziału obszaru na strefy
o różnej podatności gleb na suszę (Rysunek 62). Podziału uwzględnia kategorie podatności
opublikowane przez IUNG-PIB (SMSR). Klasa pierwsza obejmuje gleby bardzo lekkie, bardzo podatne
na suszę. Klasa druga to gleby lekkie podatne na suszę. Klasa trzecia obejmuje gleby średnie będące
średnio podatnymi na suszę. W klasie czwartej znajdują się gleby ciężkie, mało podatne na susze. W
klasie pierwszej znajdują się piaski luźne i słabo gliniaste, klasa druga to głównie piaski gliniaste lekkie
i mocne, w klasie trzeciej mieszczą się gliny lekkie i średnie, a także lessy, klasa czwarta natomiast
obejmuje ciężkie gliny, iły.
Na terenie obejmowanym przez RZGW Warszawa występują gleby należące do wszystkich
klas podatności na suszę (Rysunek 62). Gleby bardzo podatne na suszę zajmują aż 34% powierzchni
RZGW w Warszawie. Udział gleb III klasy, czyli średnio podatnych na suszę rolniczą wynosi 28%
analizowanego obszaru. Kolejno 14,5% i 9% obszarów cechuje się warunkami glebowymi podatnymi i
mało podatnymi na suszę rolniczą. Tereny nieużytkowane rolniczo stanowią 14,5% powierzchni
RZGW w Warszawie.
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Rysunek 62 Mapa podatności gleb na suszę rolniczą
Źródło: wektorowa mapa glebowo-rolnicza w skali 1:500 000 zakupiona przez WIND-HYDRO od IUNG-PiB w
Puławach; klasyfikacja gleb zgodnie z kategoriami podatności opublikowanymi przez IUNG-PIB w ramach

SMSR
Poniżej dla każdego z regionów wodnych znajdujących się pod zarządem RZGW w Warszawie
zestawiono i opisano warunki gleb pod kątem podatności na suszę (Rysunek 63). Dane na temat
podatności gleb na suszę rolniczą wykorzystano w dalszych etapach analiz, tj. przy wyznaczaniu
najbardziej zagrożonych jej występowaniem obszarów.
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Rysunek 63 Diagramy udziału powierzchni gleb wg klas podatności na suszę rolniczą na obszarze
poszczególnych regionów wodnych RZGW w Warszawie
Objaśnienia: jak na Mapie powyżej (Mapa -Rysunek 62)

Podatność gleb na suszę rolniczą w regionie wodnym Środkowej Wisły
W regionie środkowej Wisły reprezentowane są wszystkie klasy podatności gleb na suszę,
jednak największą część regionu zajmują gleby lekkie, bardzo podatne (35%). Ich szczególnie rozległe
zasięgi obejmują w północno- i południowo-zachodnie części regionu. Gleby średnio i mało podatne
na suszę rolniczą występują w środkowej i południowo-wschodniej części regionu. Zróżnicowanie
przestrzenne typów gleb przedstawiono na mapie - Rysunek 62.
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Podatność gleb na suszę rolniczą w regionie wodnym Niemna
W regionie wodnym Niemna dominują gleby lekkie, bardzo podatne na suszę (stanowią 55%
powierzchni regionu). Znaczący jest także udział gleb podatnych i średnio podatnych (razem ponad
30%). Gleby mało podatne występują jedynie na niewielkich obszarach w północnej części regionu.
Zróżnicowanie przestrzenne klas gleb przedstawiono na mapie - Rysunek 62.
Podatność gleb na suszę rolniczą w regionie wodnym Jarft
W regionie wodnym Jarft większość – 84% powierzchni - stanowią gleby o małej podatności
na suszę z niewielkimi jedynie obszarami zajętymi przez gleby bardzo podatne na suszę (16%).
Zróżnicowanie przestrzenne klas gleb przedstawiono na mapie - Rysunek 62.
Podatność gleb na suszę rolniczą w regionie wodnym Świeżej
W regionie wodnym Świeżej udział gleb ciężkich, o małej podatności na suszę jest duży i
wynosi 76%. Pozostałe obszary cechują się glebami bardzo podatnymi i podatnymi. Zróżnicowanie
przestrzenne klas gleb przedstawiono na mapie - Rysunek 62.
Podatność gleb na suszę rolniczą w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
W rejonie tym większość stanowią ciężkie gleby o małej podatności na suszę, zajmując niemal
50% powierzchni regionu. Południowy i północno-wschodni kraniec regionu to obszary o większym
udziale gleb lżejszych, bardziej podatnych na suszę. Zróżnicowanie przestrzenne klas gleb
przedstawiono na mapie - Rysunek 62.
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5.2.5. Identyfikacja obszarów zagrożonych występowaniem zjawiska suszy rolniczej
Korzystając z map i wyników analiz przeprowadzonych w części dotyczącej analizy zjawiska
suszy rolniczej dokonano identyfikacji obszarów zagrożonych jej występowaniem. Założono, że
obszary, na których w analizowanym wieloleciu najczęściej występowały susze, miały największe
intensywności i przypadały w najmniej korzystnych okresach roku, są obszarami, które są silniej
narażone na susze także w przyszłości. Aby zidentyfikować obszary najbardziej zagrożone
występowaniem analizowanego zjawiska uwzględniano czas trwania suszy rolniczej na
poszczególnych obszarach, jej intensywność i okresy występowania. W tym celu zastosowano
następujące kryteria wyznaczone w oparciu o wyniki Klimatycznego Bilansu Wodnego z wielolecia
1974-2011:
• Udział miesięcy z suszą w wieloleciu [%] (Rysunek 41),
• Udział miesięcy bliskich suszy (posusznych) w wieloleciu [%] (Rysunek 42),
• Okresy występowania [% wystąpień w poszczególnych okresach sezonu wegetacyjnego]
(Rysunek 46).
Dla każdego z parametrów wyznaczono cztery przedziały zmienności odpowiadające klasom
narażenia na występowanie suszy - wyróżniono 4 klasy obszarów zagrożonych zjawiskiem suszy rolniczej:

IV

III

II

I

Obszary na których czas trwania susz rolniczych obejmował najwyższą wartość
udziału miesięcy w wieloleciu oraz na których czas trwania okresów o mniejszej
SILNIE NARAŻONE intensywności warunków niekorzystnych dla wegetacji (bliskich warunkom suszy –
posuchy) był również wysoki a występowanie susz rolniczych często notowane było
w miesiącach początkowych okresu wegetacyjnego (okres od kwietnia do maja)
Obszary na których czas trwania susz rolniczych mierzony udziałem miesięcy w
wieloleciu wynosił od 3,2% do 2,51% oraz na których czas trwania okresów o
BARDZO
mniejszej intensywności warunków niekorzystnych dla wegetacji (bliskich
NARAŻONE
warunkom suszy – posuchy) był znaczny a występowanie susz rolniczych
przypadało w miesiącach letnich oraz sporadycznie zjawisko występowało w
miesiącach początkowych okresu wegetacyjnego (okres od kwietnia do maja)
Obszary na których czas trwania susz rolniczych mierzony udziałem miesięcy w
wieloleciu zbliżał się do wartości środkowej dla całego obszaru RZGW w Warszawie
UMIARKOWANIE
oraz na których czas trwania okresów o mniejszej intensywności warunków
NARAŻONE
niekorzystnych dla wegetacji (bliskich warunkom suszy – posuchy) oscylował wokół
mediany a występowanie susz rolniczych przypadało w miesiącach letnich (VI-VII)
oraz sporadycznie w ostatnich dwóch miesiącach okresu wegetacyjnego (VIII-IX)
Obszary na których czas trwania susz rolniczych czas trwania okresów o mniejszej
intensywności warunków niekorzystnych dla wegetacji (bliskich warunkom suszy –
SŁABO/
posuchy) był najkrótszy a występowanie susz rolniczych przypadało miesiącach
NIENARAŻONE
letnich (VI-VII) oraz sporadycznie w ostatnich dwóch miesiącach okresu
wegetacyjnego (VIII-IX)

Zestawienie analizowanych parametrów wraz z zakresem wartości dla poszczególnych klas
zamieszczono w poniższej tabeli (Tabela 11). W celu przypisania każdemu z regionów wodnych
poziomu zagrożenia susza rolniczą wykorzystano model wielokryterialnych analiz GIS w siatce
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heksagonalnych pól podstawowych. Dla każdego z trzech ww. parametrów (kryteriów) wykorzystano
siatkę heksagonów, którą nałożono na mapę zróżnicowania przestrzennego wartości danego
parametru dla obszaru RZGW w Warszawie. Następnie każdemu heksagonowi przyporządkowano
odpowiednią wartość punktową w zależności od wartości analizowanego parametru. Zatem każdy z
heksagonów otrzymał ocenę w zakresie wszystkich kolejnych kryteriów. Suma uzyskanych punktów
decydowała o zakwalifikowaniu danego heksagonu do stosownej klasy zagrożenia (Tabela 11,
Rysunek 64).

Tabela 11 Zestawienie kryteriów oceny zagrożenia występowania suszy rolniczej na terenie
regionów wodnych w RZGW w Warszawie

KRYTERIUM

SILNIE
BARDZO
narażone narażone

Kategoria w
UMIARKO
Metoda wyznaczania systemie
SŁABO
WANIE
przedziałów klasowych hierarchizacji*
/
/NIENARAŻONE
punktów
narażone

przedziały 6,9 – 3,21 3,20 – 2,51 2,50 – 1,81
1. Udział
miesięcy z suszą
PUNKTACJA
2
1
0,5
w wieloleciu [%]

2. Udział miesięcy przedziały
posusznych w
PUNKTACJA
wieloleciu [%]
3. Okresy
występowania

≤ 1,90

0,25

33,0 –
23,31

23,30 –
19,81

19,80 – 17,51

≤ 17,50

2

1

0,5

0,25

Percentyle 25, 50, 75

przedziały IV- V (2pkt) VI-VII (1pkt) VIII-IX (0,5pkt)

[% wystąpień susz w
PUNKTACJA 1,5 – 1,01 1,00 – 0,81
poszczególnych
okresach]

Zakres
Klasy zagrożenia sumy [5,5 – 3,0) [3,0 – 1,8)
wystąpienia punktów
zjawiska suszy
rolniczej
KLASA
IV
III

Percentyle 25, 50, 75

n.a.

0,80

-

[1,8 – 1,3)

1,3

II

I

wg oceny potencjalnych
skutków i ogólnych
sezonowych warunków
klimatycznych / nie
przyznano „0” Średnia
ważona (wagą udział
procentowy wystąpień)

1; 2; 3

1; 2; 3

2

*Objaśnienia: 1 – czas trwania; 2 – okres występowania; 3 – intensywność suszy
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Rysunek 64 Mapa klas zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej – wraz z mapami
kryteriów składowych oceny
Objaśnienia: wartości przy skali barwnej legend są to wartości lub przedziały punktów przyznanych w
obrębie danego kryterium w danym polu podstawowym.
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Połączenie trzech powyższych kryteriów pozwoliło uzyskać mapę narażenia na występowanie
suszy glebowej na obszarze RZGW w Warszawie.
Na obszarze zarządzanym przez RZGW w Warszawie tereny silnie zagrożone występowaniem
suszy rolniczej zajmują największy odsetek czyli 39,5% powierzchni. Równie wysoki mają także udział
tereny bardzo narażone (34,8%). Ponad 25% terenu RZGW w Warszawie zajmują obszary zagrożone
suszą w stopniu umiarkowanym. Natomiast jedynie dla niewielkich fragmentów stwierdzono słabe
narażenie na występowanie suszy rolniczej (poniżej 0,04%) (Rysunek 65).
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Rysunek 65 Procent obszarów zagrożonych suszą atmosferyczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych regionach wodnych RZGW w Warszawie.
Objaśnienia: jak w Tabela 11 i Rysunek 64

Obszary silnego narażenia na występowanie zjawiska suszy rolniczej zlokalizowane są w
środkowo-zachodniej części obszaru administrowanego przez RZGW w Warszawie oraz obejmują
fragmentarycznie część środkową i sięgają szerokim pasem po zlewnie bilansowe lewostronnych
dopływów Bugu granicznego (Rysunek 64). W układzie poszczególnych regionów wodnych największy
odsetek terenów silnie zagrożonych suszą rolniczą wykazał region Środkowej Wisły (42,6%), zaś w
pozostałych regionach procent obszarów w tej klasie był niski, wręcz równy zero (regiony Niemna i
Świeżej) i maksymalnie stanowił 13,4% (region wodny Łyny i Węgorapy).
Jak podano powyżej w największym z analizowanych regionów wodnych - Środkowej Wisły blisko
43% zakwalifikowano jako silnie zagrożone występowaniem zjawiska suszy. Za wyjątkiem terenów
południowych oraz północnych części regionu wodnego, tj. zlewni bilansowej systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i zlewnia Pisy oraz zachodniej części zlewni Biebrzy i wschodnich fragmentów zlewni
Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy na których stwierdzono umiarkowany poziom narażenia
na suszę, na pozostały obszar kwalifikuje się jako bardzo narażony na susze rolniczą (III klasa)
(Rysunek 64). Rozkład udziału terenów wg klas zagrożenia w poszczególnych zlewniach bilansowych
regionu zaprezentowano na poniższym wykresie (Rysunek 66).
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Rysunek 66 Procent obszarów zlewni bilansowych regionu wodnego Środkowej Wisły zagrożonych
suszą rolniczą
Objaśnienia: jak w Tabela 11 i Rysunek 64
W regionie wodnym Jarft stwierdzono dwie klasy zagrożenia suszą rolniczą; dominują tereny bardzo
zagrożone a jedynie 5% obszaru w północno-zachodniej części wykazuje zagrożenie silne (IV klasa)
(Rysunek 64, Rysunek 65).
Analogicznie wysoki udział terenów bardzo zagrożonych występowaniem zjawiska suszy rolniczej
(zidentyfikowanej na podstawie bilansu wodno-klimatycznego) stwierdzono w regionie wodnym
Świeżej. Obszary umiarkowanego narażenia na suszę (klasa II) zajmują niewielki fragment w
południowej części regionu (2,6%) (Rysunek 64, Rysunek 65).
W regionie Niemna tereny bardzo zagrożone występowaniem suszy rolniczej zajmują północnowschodnie tereny i środkową jego część (Rysunek 64, Rysunek 65). Pozostałe blisko 49% obszarów
cechuje się zagrożeniem umiarkowanego występowania susz rolniczych.
Region Łyny i Węgorapy w zasięgu granic zlewni Łyny wykazał narażenie na występowanie susz
rolniczych na poziomie silnym w centralnej części oraz wysokie narażenie (klasa III) na pozostały
obszarze (Rysunek 64, Rysunek 67). Zlewnia bilansowa Węgorapy (WA21) w ponad 80% została
zakwalifikowana jako obszar zagrożony suszą rolniczą w stopniu umiarkowanym.
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Rysunek 67 Procent obszarów zlewni bilansowych regionu wodnego Łyny i Węgorapy zagrożonych
suszą rolniczą
Objaśnienia: jak w Tabela 11 i Rysunek 64
Lista gmin, które mogą być dotknięte suszą rolniczą zamieszczono w załączniku cyfrowym nr
2). W granicach RZGW w Warszawie zidentyfikowano 374 gminny których ponad 75% powierzchni
jest silnie zagrożonych występowaniem suszy rolniczej, w tym 303 z nich w 100% znalazło się w
zasięgu silnego zagrożenia (klasa IV). 215 kolejnych gmin znajdujących się w granicach RZGW w
Warszawie jest bardzo zagrożone (III klasa) występowaniem zjawiska suszy rolniczej z punktu
widzenia warunków wodno-klimatycznych (KBW). Wśród tych gmin aż 100 z nich w całości objęte jest
zasięgiem zagrożenia klasy III. Zaś umiarkowany poziom narażania na występowanie zjawiska suszy
rolniczej stwierdzono dla 166 gmin (100% ich obszaru wykazało II klasę zagrożenia).

5.3. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY HYDROLOGICZNEJ
5.3.1. Metodyka analizy występowania zjawiska suszy hydrologicznej
Zgodnie z definicją Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania Charakterystyk
Suszy prowadzonego przez IMGW (POSUCHA.imgw.pl) za suszę hydrologiczną uważa się zjawisko
odnoszące „się do okresu, gdy przepływy w rzekach spadają poniżej przepływu średniego, a w
przypadku przedłużającej się suszy meteorologicznej obserwuje się znaczne obniżenie poziomu
zalegania wód podziemnych”. Suszę hydrologiczną charakteryzuje się poprzez analizy efektu
hydrologicznego jakim jest niżówka hydrologiczna, rozumiana jako obniżenie poziomu wód
powierzchniowych. Za niżówkę rzeczną przyjmuje się okres występowania niskich stanów wody lub
przepływów wywołanych ograniczonym zasilaniem koryta. Identyfikacja zjawiska niżówki
prowadzana jest najczęściej w oparciu o umownie przyjmowany przepływ graniczny (Qgn). Według
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tego kryterium niżówką nazywa się okres, w którym przepływy są niższe od przyjętej wartości
progowej. Najczęściej jako tę granicę przyjmuje się wartości przepływów charakterystycznych
drugiego stopnia lub też przepływ graniczny niżówek wyznaczany jest z krzywej czasu trwania
przepływów wraz z wyższymi (np. Q70%, Q90%, Q95%).

5.3.1.1. NIŻÓWKA JAKO IDENTYFIKATOR SUSZY HYDROLOGICZNEJ - Metoda ThLM
Analizę identyfikacji zjawiska suszy hydrologicznej w obszarze działania RZGW w Warszawie
przeprowadzono z wykorzystaniem metody wskazanej w Metodyce RS-EKO (2013), czyli metody
przepływu granicznego ThLM (z ang. Treshold Level Method). Za przepływ graniczny niżówki przyjęto
przepływ odpowiadający Q70% z krzywej sum czasu trwania wraz z przepływami wyższymi.
Natomiast, jako metodę wydzielenia niżówek jako zdarzeń niezależnych wybrano metodę separacji
niżówek niezależnych (POT). W metodzie tej kryterium minimalnego czasu trwania wynosi 5 dni, po
przekroczeniu którego występuje niżówka. W celu uniknięcia zależności pomiędzy sąsiednimi
niżówkami, jako jedno zjawisko należy traktować niżówki odlegle od siebie o mniej niż 3 dni. Czyli
okres z przepływem wyższym niż przyjęty przepływ graniczny wynoszący tylko 3 dni nie daje podstaw
do rozdzielenia niżówek na dwa zdarzenia.
Celem oceny intensywności, okresów występowania susz hydrologicznych i czasu ich trwania
w opracowaniu zastosowano szereg parametrów niżówki należą do nich:
a. przepływ średni i minimalny niżówki QMINNiz QSRNiz przeliczone na odpływ jednostkowy qśrN i
qNeks [l/s z km2]
b. czas trwania niżówki (T) [dni] średni czas trwania niżówki oraz maksymalny,
c. średnia liczba niżówek w roku [n/rok],
d. okresy występowania niżówek,
e. niedobory przepływów podczas niżówki (D) [tys. m3 ], czyli inaczej średnia objętość niżówki,
f. wskaźnik intensywności niżówki (WINT) wyrażony stosunkiem niedoboru i czasu trwania
niżówki (D/T – wynik stanowi średnią objętość niedoboru (D – tys. m3), w okresie trwania
niżówki) [tys. m3/d],
g. wskaźnik procentowy występowania niżówek (WPWN) - procentowy udział niżówek w
analizowanym wieloleciu [%],
h. wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych (WNDZW) jest to stosunek niedoboru i
powierzchni zlewni (D/A), wskaźnik uniwersalny, jest możliwy do zastosowania w zlewniach o
zróżnicowanych warunkach i presji; wskaźnik wyznaczono zarówno dla warunków przeciętnej
niżówki oraz dla niżówki ekstremalnej [tys. m3/km2]
i. analiza trendu zmian średnich rocznych przepływów niżówki (analiza regresji liniowej).
Wyznaczono także przepływ nienaruszalny Qnn metodą wg uproszczonej metody
H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego, wg wzoru Qnn = k . SNQ, gdzie
współczynnik k jest zgodny z wartościami obowiązującymi i ustalonymi w ramach Warunków
korzystania z wód. Analizy z uwzględnieniem przepływu nienaruszalnego obejmowały wyznaczenie:
a. modułu odpływu nienaruszalnego qnn [l/s z km2],
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b. różnicy między średnim odpływem jednostkowym niżówki a modułem odpływu
nienaruszalnego[l/s z km2],
c. różnicy między odpływem jednostkowym niżówki ekstremalnej a modułem odpływu
nienaruszalnego[l/s z km2],
d. stosunku odpływu niżówki średniej i ekstremalnej do odpływu nienaruszalnego (forma
przedstawienia - nadwyżka procentowa)

Analizy ww. wskaźników pozwoliły na zidentyfikowanie i oszacowanie wpływu suszy na
hydrologicznej na ekosystemy od wód zależne w tym obszary Natura 2000. Wyniki zaprezentowano
w kolejnym rozdziale poświęconym analizie hierarchizacji obszarów narażonych na skutki
występowania suszy (patrz rozdział 7).
Dodatkowym parametrem, który wyznaczono w oparciu o wyniki niżówek rzecznych jest
wyrażona w procentach dostępność zasobów dyspozycyjnych w czasie średniej i ekstremalnej
niżówki. Rezultaty analiz wskaźnika wykorzystano w rozdziale wstępnej oceny możliwości
powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zhierarchizowanych obszarach narażonych na
skutki suszy (patrz rozdział 10).
Sieć posterunków wodowskazowych, których dane wykorzystano w analizach
przedmiotowych nad zagadnieniem suszy hydrologicznej liczyła 187 punktów, w tym dwa posterunki
poza granicami RZGW w Warszawie (2 posterunki na Wiśle Toruń oraz Zawichost). Obliczenia
wykonano na podstawie serii dobowych wartości przepływów w układzie lat kalendarzowych 1974 –
2011. Dla 20 wodowskazów dysponowano niepełnymi seriami pomiarowymi przepływów, najkrótsza
seria danych uwzględniona w analizach liczyła 20 lat.
Należy podkreślić fakt braku posterunków wodowskazowych w regionach wodnych Jarft i
Świeżej oraz w południowej części regionu Niemna (Rysunek 68). Wobec powyższego wartości
poszczególnych parametrów suszy hydrologicznej uzyskano poprzez ekstrapolację wyników z
wykorzystaniem narzędzi analiz przestrzennych GIS (metodą IDW).
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Rysunek 68 Lokalizacja posterunków wodowskazowych uwzględnionych w analizach suszy
hydrologicznej.

5.3.1.2. OPIS WSKAŹNIKA EKSPLOATACJI WODY (WEI +)
W Metodyce w wykazie wskaźników suszy, jako przydatne narzędzie analizy wykorzystania
zasobów wodnych podano Wskaźnik Eksploatacji Wody WEI+ (z ang. Water Exploatation Index Plus)5.
Jest to wskaźnik opracowany przez Europejską Agencję Środowiska (EEA) w celu określenia

5

Informacje na temat wskaźnika WEI+ opracowano na podstawie materiałów grupy eksperckiej w zakresie
nieoborów wody i suszy przy EEA - Water Scarcity and Drought Expert Group „Update on Water Scarcity and
Drought indicator development.”, z maja 2012 r. oraz opracowania „Water stressed areas – final classification”
Environment Agency and Natural Resources Wales July 2013
(https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244333/water-stressedclassification-2013.pdf)
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wykorzystania zasobów wodnych i identyfikacji obszarów doświadczających powtarzający się lub
ciągłych niedoborów wody. Służy on ogólnej analizie równowagi między odnawialnymi zasobami
wodnymi i ich zużyciem, w celu oceny i identyfikacji skrajnych warunków wodnych w zlewni. Zgodnie
z powyższym wskaźnik ten skupiony jest na identyfikacji niedoborów wody (z ang. water stress).
Zatem nie służy on ocenie zjawiska naturalnego jakim jest susza, lecz przydatny jest w identyfikacji
obszarów (w skali regionów wodnych i JCWP) doświadczających deficytów zasobów wodnych.
Wskaźnik WEI+ wyznacza się z następującego wzoru:

gdzie:
∑PR – suma poborów rzeczywistych [mln m3]
∑PZ – suma poborów zwrotnych [mln m3]
∆Sart – zmiany retencji sztucznej [mln m3]
NWR – naturalne zasoby wodne liczone wg jednego ze wzorów rekomendowanych dla zlewni z
wyraźnym oddziaływaniem antropogenicznym:
NWR = Exln + P – ETP + ∆Snat
gdzie:
Exln – dopływ z terenów/zlewni sąsiednich lub transgraniczny [mln m3]
P – opad [mln m3]
ETP – ewapotranspiracja potencjalna [mln m3]
∆Snat –zmiany retencji naturalnej wód powierzchniowych (jeziora, rzeki) [mln m3]
lub
NWR = H + (∑PR – ∑PZ)
gdzie:
H – obserwowany odpływ [mln m3].
Jednostką miary WEI+ może być jako wartość wskaźnikowa bez miana lub wyrażona jako %.
Interpretacja wyników w ogólnym znaczeniu przedstawia się następująco:




WEI+ równe bądź bliskie 100% - eksploatacja wody na poziomie maksymalnej dostępności
zasobów,
WEI+ większe niż 100% - eksploatacja przewyższa ilość zasobów wodnych (np. sytuacje
związane z suszą),
WEI+ mniejsze niż 100% - eksploatacja wód nie sczerpuje całych zasobów wodnych, im
wartość mniejsza tym większa zasobność wodna obszaru.

Na podstawie wartości WEI+ wyróżnia się trzy poziomy niedoborów hydrologicznych: niski,
średni i wysoki a poszczególne przedziały zmienności wskaźnika WEI+ określane są zależności od
przyjętego poziomu granicznego przepływu, dla którego prowadzone są analizy (zestawienie poniżej).
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KATEGORIA
niedoborów wody

Q30

Q50

Q70

Q95

wysokie

> 51%

> 49%

> 45%

> 40%

średnie

26-51%

24-49%

20-45%

15-40%

niskie

< 26%

< 24%

< 20%

< 15%

(stresu hydrologicznego)

źródło:https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/244333/water-stressedclassification-2013.pdf

Objaśnienia: Q30, Q50, … - przepływ odpowiadający 30, 50 … percentylowi z krzywej sum czasu trwania wraz z
wyższymi

Problem z interpretacją wyników dotyczy zlewni, w których sztuczne zbiorniki obejmują
znaczną część zasobów wodnych, pobór wód może być wyższy niż ilość naturalnych zasobów wody w
niektórych miesiącach, co prowadzi do wartości WEI + znacznie wyższych od 100%. Jednocześnie
wyznaczenie omawianego wskaźnika jest problematyczne z uwagi na wymagania względem danych
oraz, co należy podkreślić, konieczność prowadzenia analiz z wykorzystaniem zintegrowanych modeli
hydrologicznych m.in. w zakresie wyznaczenia odnawialności zasobów wodnych czy wielkości zmian
retencji naturalnej. Ocena dostępności i jakości danych wykonana przez jednoznacznie wskazuje, że
w Polsce nie ma warunków bazodanowych do wyznaczania wskaźnika WEI+ (Rysunek 69).

Rysunek 69 Mapa oceny dostępności danych do wyznaczenia wskaźnika WEI+
źródło: EEA.europa.eu – materiały konferencyjne.
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Wskaźnik WEI+ wyznaczony przez Eionet Forum NRC EIONET Freshwater interest group, na
podstawie danych Eurostatu dla terytorium całej Polski wyniósł za 2009 rok 8% - 9%
(http://forum.eionet.europa.eu/nrc-eionet-freshwater/) (Rysunek 70).

Rysunek 70 Mapa WEI+ w wybranych krajach Europy
(wg danych za ostatni dostępny rok, w przypadku Polski 2009r.)
źródło: http://forum.eionet.europa.eu/
Z uwagi na powyższe ograniczenia związane z ograniczoną dostępnością danych, ich
rozdzielczością czasową i przestrzenną oraz ukierunkowanie wskaźnika WEI+ na identyfikację
niedoborów wody wywołanych presją użytkowania zasobów wodnych w niniejszym opracowaniu nie
prowadzono analiz za jego pomocą. Niemniej jednak z punktu widzenia wdrożenia WEI+ do oceny
warunków korzystania z wód i weryfikacji problemu rozdziału wód w skali dorzeczy i zlewni JCWP
wskaźnik ten w przyszłości mógłby stanowić skuteczne narzędzie podnoszące efektywność
zarządzania zasobami wodnymi w Polsce w zakresie przeciwdziałania niedoborom wód.

5.3.1.3. ANALIZA TRENDU ZMIAN ŚREDNICH PRZEPŁYWÓW NIŻÓWEK
W niniejszym opracowaniu przeprowadzono analizę trendu i oszacowano stopień
dopasowania modelu liniowej funkcji regresji dla serii przepływów niżówek (identyfikowanych
przepływem granicznym na poziomie Q70). Analiza trendu prowadzona była dla serii średnich
wartości przepływów każdej niżówki stwierdzonej na danym posterunku wodowskazowym; długość
serii zależała od liczby zidentyfikowanych niżówek w wieloleciu 1974-2011.
Przebieg czasowej zmienności szeregu chronologicznego Q70 opisano funkcją liniową, w
której zależność między zmienną Q70 a czasem t opisano równaniem:
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gdzie: wartość parametru t zmieniała się w zakresie od 1 do n (n – ilość niżówek w
analizowanym wieloleciu)
Zadanie obliczenia wartości współczynnika kierunkowego linii trendu a sprowadzało się
zatem do obliczenia ww. wartości na podstawie metody najmniejszych kwadratów według
następującego wzoru:

Z kolei stopień dopasowania modelu liniowej funkcji regresji dla serii średnich rocznych
przepływów niżówek oszacowano na podstawie wartości współczynnika determinacji R2 obliczonego
na podstawie wzoru:

Ponadto w procesie weryfikacji modelu regresji sprawdzono, czy poczynione założenia
modelu są spełnione oraz czy model jest zgodny z założeniami teorii, która posłużyła do jego budowy.
Takie działanie ma zazwyczaj charakter weryfikacji statystycznej polegającej na przeprowadzeniu
dedykowanych do tego rodzaju działań testów. Przy analizie modelu regresji (czyli modelu funkcji
liniowej trendu f(t)) wykorzystano test F Snedecora. Test ten służy do porównania zmienności
przypadających na jeden stopień swobody, tej pochodzącej z trendu, ze zmiennością pochodzącą z
odchyleń od linii regresji. Obliczana została statystyka F wyrażona wzorem:

gdzie:
k jest liczbą parametrów funkcji f, k-1 jest liczbą stopni swobody, n liczbą elementów szeregu.
Po obliczenie po obliczeniu statystyki F należy porównać ją wartością krytyczną rozkładu.
Jeżeli wartość F jest większa od wartości krytycznej F_α(k-1,n-k,α) , dla poziomu istotności α to mamy
do czynienia z regresją statystycznie istotną. Dla wszystkich przypadków (serii analizowanych
posterunków wodowskazowych) wartości statystyki F były zdecydowanie niższe od wartości
krytycznych odczytanych z tablic statystycznych (Tablice statystyczne, Zieliński, 1972). Zatem
obliczone trendy nie są istotnie statystycznie na poziomie ufności 0,95. Niemniej jednak wyznaczony
kierunek trendu zmian wykorzystano w dalszych analizach identyfikacji obszarów zagrożonych
zjawiskiem suszy hydrologicznej, przyznając jego wynikom niską rangę w systemie oceny zagrożenia.
Wyniki zaprezentowano w kolejnym rozdziale w raz z prezentacją rozkładu przestrzennego
współczynnika kierunkowego trendu zmian średnich przepływów niżówek (Mapa - Rysunek 97).
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5.3.2. Analiza występowania zjawiska suszy hydrologicznej na terenie RZGW w
Warszawie
W całym analizowanym okresie od 1974-2011 niżówki hydrologiczne występowały z różną
intensywnością i dotyczyły różnej liczby wodowskazów na rzekach obszaru administrowanego przez
RZGW w Warszawie. Czas trwania suszy hydrologicznej w regionach wodnych oraz na obszarze
całego RZGW w Warszawie został w niniejszej analizie przedstawiony poprzez określenie:
- liczby lat z niżówką powyżej 120 dni,
- średniej liczby dni z niżówką w roku.
Niżówki trwające powyżej 120dni i dotyczące minimum 50% posterunków wodowskazowych
stwierdzono w latach: 1976, 1983-1984, 1989-1993, 1995-1996, 2000, 2002-2003, 2005-2006, 2008
(Rysunek 71). Z porównania wyników poprzednich rozdziałów dotyczących susz atmosferycznej i
rolniczej wynika, iż lata te pokrywają się z występowaniem deficytów opadów oraz okresami susz
rolniczych. Wniosek ten oparto nie tylko na analizie lat z długotrwałymi niżówkami ale także
potwierdziły go wyniki pozostałych charakterystyk suszy hydrologicznej.

Rysunek 71 Udział procentowy występowania niżówek na posterunkach wodowskazowych na
obszarze RZGW w Warszawie w latach 1974 - 2011
Niżówki hydrologiczne trwające powyżej 120 dni nie należały do rzadkości i przeciętnie
dotyczyły aż 15 lat analizowanego wielolecia 1974 – 2011. Maksymalną (18 – 20) liczbą lat, w których
notowano niżówki trwające ponad 120 dni stwierdzono w zlewniach bilansowych:
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich
i Pisy (WA12),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
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- Wkry (WA16),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- Łyny oraz Jarft i Świeżej w granicach państwa (WA20).
W podziale na regiony wodne największe zróżnicowanie w występowaniu niżówek
długotrwałych (>120 dni) miało miejsce w ciekach regionu wodnego Środkowej Wisły. W regionie
tym długotrwałe niżówki stwierdzano od 3 do 20 latach wielolecia. Tak długo trwające niżówki w
ciekach regionu Łyny i Węgorapy występowały w 13 – 18 latach analizowanego wielolecia 1974 –
2011. W regionie wodnym Niemna występowanie czasowe niżówek było bardziej zróżnicowane, od 7
– 17 lat. Ilość lat z niżówkami powyżej 120 dni wahała się od 3 – 20, z wartością średnią 14,4
(Rysunek 72).

Rysunek 72 Liczba lat w których wystąpiły niżówki długotrwałe o czasie trwania powyżej 120 dni
(1974-2011)
(Objaśnienia: Brak regionów wodnych Jarft i Świeżej na wykresie wynika z faktu, iż analiza prowadzona była na
danych punktowych czyli wynikach z posterunków wodowskazowych, które jak zaznaczono w tekście w
wymiennych regionach wodnych nie występują)

Średnia liczba dni z niżówką w roku, w ciekach obszaru administrowanego przez RZGW w
Warszawie, wahała się od 93 do 177, ze średnią 115 dni (Rysunek 73). Cieki w zlewniach Pilicy
(WA07), Wieprza (WA05) oraz prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do
ujścia Wieprza (WA01), charakteryzujące się najwyższymi, maksymalnymi liczbami dni w roku z
niżówkami hydrologicznymi, nie reprezentowały najdłużej trwających niżówek (Rysunek 73, Rysunek
72). W przypadku cieków w zlewniach bilansowych Pilicy (WA07) i Wieprza (WA05), minimalne ilości
lat z niżówkami powyżej 120 dni były jednymi z najniższych w całym obszarze RZGW w Warszawie.
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Rysunek 73 Średnia liczba dni z niżówką w roku w wieloleciu 1974-2011
(Objaśnienia: jak do poprzedniego wykresu)

Należy zwrócić uwagę na niżówki hydrologiczne występujące w zlewniach bilansowych: Pilicy,
Wieprza oraz prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza. Cieki
tych obszarów charakteryzują się najwyższymi, maksymalnymi liczbami dni w roku z niżówkami
hydrologicznymi. Również wartości średnie ilości dni w roku z niżówkami hydrologicznymi w ciekach
tych zlewni należały do jednych z największych z całego obszaru RZGW w Warszawie (Rysunek 73).
Największe zróżnicowanie w średniej liczbie dni z niżówką w roku wykazywał region wodny
Środkowej Wisły. Tutaj występowały najwyższe i najniższe ilości dni z niżówkami hydrologicznymi.
Cieki położone w regionach wodnych Łyny i Węgorapy oraz Niemna wykazywały się zbliżonymi
liczbami dni z niżówkami w roku od 106 do 130. Średnie liczby dni z niżówkami hydrologicznymi we
wszystkich regionach wodnych były zbliżone do siebie w zakresie od 112 -115 (Rysunek 73).
Analiza przeciętnej liczby niżówek występujących w roku (z wielolecia 1974-2011) wykazała,
iż dla całego obszaru RZGW w Warszawie średniorocznie notuje się od 1,24 do 4,51 susz
hydrologicznych, przy wartości średniej 2,90 zdarzeń (Rysunek 74). Najwyższe wartości średniej liczby
niżówek w roku zostały określone dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek 74):
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Wieprza (WA05),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06),
- Pilicy (WA07),
- Bzury (WA18).
Rozkład średniej liczby niżówek w roku występujących na obszarze RZGW w Warszawie
wskazuje na największą ich intensywność występowania w całej południowej części RZGW w
Warszawie. Dotyczy to obszarów: Wyżyny Lubelskiej, Wzniesień Południowomazowieckich, północnej
części Wyżyny Małopolskiej (Rysunek 75).
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Rysunek 74 Średnia liczba niżówek w roku w wieloleciu 1974-2011

Rysunek 75 Mapa rozkładu przestrzennego średniej liczby niżówek w roku (1974-2011)
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W całym RZGW w Warszawie udział dni z suszą hydrologiczną w liczbie dni całego wielolecia
(wskaźnik WPWN) zmieniał się w przedziale od 24,05 do 32,64, przy wartości średniej 28,88 (Rysunek
76, Rysunek 77). Najwyższe udziały procentowe występują na ograniczonych obszarach Wyżyny
Lubelskiej, Niziny Mazowieckiej oraz Pojezierza Mazurskiego, zaś najniższe wartości wskaźnika
WPWN stwierdzono w pasie na północ od zlewni Pilicy biegnącym z południowego zachodu na
północny zachód (Rysunek 77). Najwyższe wartości udziału procentowego występowania niżówek w
wieloleciu na obszarze RZGW w Warszawie stwierdzono w następujących zlewniach bilansowych:
- Wieprza (WA05),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Bzury (WA18),
- Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20),
- Niemna w granicach państwa (WA23).

Rysunek 76 Wskaźnik udziału procentowego niżówek w wieloleciu (WPWN)
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Rysunek 77 Mapa wskaźnika procentowego występowania niżówek w wieloleciu 1974-2011 na
obszarze RZGW w Warszawie (WPWN)
Intensywność suszy hydrologicznej w ciekach obszaru administrowanego przez RZGW w
Warszawie przedstawiono za pomocą między innymi wskaźników intensywności niżówek: średniej
(śrWINT) oraz ekstremalnej (eksWINT), wyrażonych zasobowo dobowym przepływem wody w
przekrojach zamykających w/w zlewnie. Wyniki tych obliczeń prezentują kolejne wykresy i mapy.
Wartości tych zasobów zależne są oczywiście od powierzchni zlewni dla których wykonane zostały
obliczenia bilansowe. Pokazują jak wysokie są deficyty dobowe w tys. m3 w poszczególnych zlewniach
bilansowych dla niżówek średniej i ekstremalnej. Tego typu obliczenia są bardzo istotne w znalezieniu
odpowiedzi – jaką wielkość retencji należy zapewnić w zlewni aby minimalizować skutki suszy.
Natomiast wskaźnik ten nie daje możliwości bezpośredniego zastosowania go w analizie
porównawczej intensywności niżówek pomiędzy poszczególnymi zlewniami bilansowymi czy
regionami wodnymi.
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Rysunek 78 Wartości intensywności niżówki
wodowskazowych na obszarze RZGW w Warszawie

średniej

w

poszczególnych

przekrojach

Rysunek 79 Wskaźniki intensywności niżówki średniej w zlewniach bilansowych i regionach
wodnych na obszarze RZGW w Warszawie (skala logarytmiczna) w wieloleciu 1974-2011
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Rysunek 80 Wartości intensywności niżówki ekstremalnej w poszczególnych przekrojach
wodowskazowych na obszarze RZGW w Warszawie w wieloleciu 1974-2011

Rysunek 81 Wskaźniki intensywności niżówki ekstremalnej w zlewniach bilansowych i regionach
wodnych na obszarze RZGW w Warszawie (skala logarytmiczna) w wieloleciu 1974-2011
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Rozkład przestrzenny występowania suszy hydrologicznej
Obszar całego RZGW w Warszawie
Średni odpływ jednostkowy nie charakteryzuje w sposób bezpośredni niżówek
hydrologicznych. Może natomiast charakteryzować zasobność zlewni i w sposób pośredni wskazywać
na zagrożenia uszczuplenia zasobów wodnych jako efekt zagospodarowania zlewni i działań
związanych z gospodarką wodną. Na obszarze RZGW w Warszawie największe średnie odpływy
jednostkowe określone zostały dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek 82):
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza,
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej,
- Biebrzy,
- Łyny oraz Jarft i Świeżej w granicach państwa,
- dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny),
- Niemna w granicach państwa.
Widoczny jest w w/w zlewniach bilansowych wpływ retencji naturalnej (bagna, jeziora) oraz
niewielkiego użytkowania zasobów wodnych na podwyższone wartości średnich odpływów
jednostkowych w stosunku do pozostałych zlewni obszaru administrowanego przez RZGW w
Warszawie.
Dla całego obszaru RZGW w Warszawie średnie odpływy jednostkowe zostały określone w
przedziale od 2,46 do 9,82 l/s km2, przy wartości średniej 5,05 l/s km2. Rozkład średnich odpływów
jednostkowych, przedstawiony na mapie pokazuje zwiększone zasobności obszarów południowych
(Góry Świętokrzyskie), dolinę Wisły oraz szczególnie znaczące zasoby na północy, terenów Pojezierza
Mazurskiego (Rysunek 83).

Rysunek 82 Średni odpływ jednostkowy w zlewniach bilansowych i regionach wodnych RZGW w
Warszawie w wieloleciu 1974-2011
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Rysunek 83 Rozkład średniego odpływu jednostkowego w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze
RZGW w Warszawie
Określony średni odpływ jednostkowy średniej niżówki w zlewniach bilansowych w wieloleciu
1974 – 2011, na obszarze RZGW w Warszawie, daje odpowiedź w których zlewniach bilansowych
mogą wystąpić przy przeciętnie występującej suszy hydrologicznej największe deficyty zasobów
wodnych. Dla obliczonych wartości minimalnych tego wskaźnika najniższe odpływy (poniżej 1 l/s km2)
występowały w następujących zlewniach bilansowych (Rysunek 82):
- lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Wkry (WA16),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- osi Wisły (WA22),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie,
- zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
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W/w zlewnie bilansowe należą do regionu wodnego Środkowej Wisły. Natomiast w zlewniach
bilansowych pozostałych regionów wodnych obliczone wartości średniego odpływu jednostkowego
średniej niżówki były znacznie wyższe zarówno dla wartości minimalnych, jak i średnich oraz
maksymalnych. Świadczy to o większej „odporności” tych zlewni bilansowych na występowanie
średniej niżówki.
Dla całego obszaru RZGW w Warszawie średnie odpływy jednostkowe średniej niżówki
zostały określone w szerokim przedziale od 0,57 do 6,05 l/s km2, przy wartości średniej 2,30 l/s km2
(Rysunek 84). Rozkład średniego odpływu jednostkowego średniej niżówki w zlewniach bilansowych
w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie wyraźnie wyróżnił, jako najbardziej
zagrożone skutkami suszy hydrologicznej, obszary Wyżyny Lubelskiej oraz Niziny Mazowieckiej
(Rysunek 85).

Rysunek 84 Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki w zlewniach bilansowych w wieloleciu
1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
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Rysunek 85 Rozkład średniego odpływu jednostkowego średniej niżówki w wieloleciu 1974 – 2011
na obszarze RZGW w Warszawie
Wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki (tys. m3/km2)
wyrażający stosunek niedoboru niżówki do powierzchni zlewni wodowskazowej, po interpolacji
wyników maksymalne wartości osiągnął w obszarze Pojezierza Mazurskiego (Kraina Wielkich Jezior
Mazurskich, Pojezierze Suwalskie). Najniższe wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów
wodnych średniej niżówki dotyczyły przede wszystkim obszarów: Gór Świętokrzyskich oraz Wzniesień
Południowomazowieckich. Dla całego obszaru RZGW w Warszawie wartości wskaźnika niedoboru
dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone w szerokim przedziale od 0,58
do 7,70 tys. m3/km2, przy wartości średniej 1,64 tys. m3/km2(Rysunek 86, Rysunek 87). W układzie
zlewni bilansowych najwyższymi wartościami niedoborów dynamicznych zasobów wodnych w czasie
średniej niżówki cechują się następujące zlewnie bilansowe (1974 – 2011):
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich
i Pisy (WA12),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20),
- Niemna w granicach państwa (WA23) (Rysunek 86).
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Rysunek 86 Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki w
zlewniach bilansowych w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
Natomiast najniższe wartości tego wskaźnika, a zatem większe zasobności zlewni w czasie
susz hydrologicznych, określone zostały dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek 86):
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Wieprza (WA05),
- Bzury (WA18),
- Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia
rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry
(WA24).
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Rysunek 87 Rozkład niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki w wieloleciu
1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego
odpływu nienaruszalnego w zlewniach bilansowych w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w
Warszawie jest kolejną charakterystyka identyfikującą intensywność suszy hydrologicznej. Różnica ta
określa odpływ dyspozycyjny możliwy do wykorzystania i występujący w czasie przeciętnej suszy
hydrologicznej. Dla całego obszaru RZGW w Warszawie różnice pomiędzy jednostkowym odpływem
średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego mieszczą się w szerokim
przedziale od 0,15 do 3,21 l/s km2, przy wartości średniej 1,06 l/s km2 (Rysunek 88, Rysunek 89).
Rozkład różnicy pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego
odpływu nienaruszalnego w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie jest w miarę
czytelny. Największe wartości tej różnicy zostały określone przede wszystkim dla terenów Pojezierza
Olsztyńskiego. Najniższe zostały obliczone dla obszarów północnych Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny
Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej.
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Rysunek 88 Rozkład różnicy pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w
Warszawie
Niskie wartości tej różnicy świadczą o niewielkiej możliwości wykorzystania zasobów
wodnych w danej zlewni i dotyczyły na obszarze RZGW w Warszawie następujących zlewni
bilansowych (Rysunek 89):
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01),
- Wieprza (WA05),
- osi Wisły (WA22).
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Rysunek 89 Różnica pomiędzy
jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego w zlewniach bilansowych w wieloleciu 1974 – 2011 na
obszarze RZGW w Warszawie
Zmienność zjawiska suszy hydrologicznej w czasie zdarzeń ekstremalnych zaprezentowano w
poniższych akapitach. Niżówki ekstremalne to najgłębsze susze hydrologiczne, w czasie których w
rzekach odnotowano najniższe wartości przepływu. Średni odpływ jednostkowy niżówki ekstremalnej
w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie najniższe wartości (poniżej 0,1 l/s km2)
osiągnął w następujących zlewniach bilansowych (Rysunek 90, Rysunek 91):
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
W/w zlewnie bilansowe należą do regionu wodnego Środkowej Wisły. Natomiast w zlewniach
bilansowych pozostałych regionów wodnych obliczone wartości odpływu jednostkowego
ekstremalnej niżówki były znacznie wyższe zarówno dla wartości minimalnych jak i średnich oraz
maksymalnych. Świadczy to o większej „odporności” tych zlewni bilansowych na występowanie
ekstremalnej niżówki.

Rysunek 90 Średni odpływ jednostkowy niżówki ekstremalnej w zlewniach bilansowych w
wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
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Rysunek 91 Rozkład średniego odpływu jednostkowego niżówki ekstremalnej w wieloleciu 1974 –
2011 na obszarze RZGW w Warszawie
Dla całego obszaru RZGW w Warszawie odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki wahają
się przedziale od 0,07 do 3,00 l/s km2, przy wartości średniej 0,73 l/s km2. Rozkład odpływu
jednostkowego ekstremalnej niżówki w zlewniach bilansowych, w wieloleciu 1974 – 2011, na
obszarze RZGW w Warszawie wyraźnie wyróżnił jako najbardziej zagrożony skutkami suszy
hydrologicznej obszar Niziny Mazowieckiej. Najmniej zagrożonymi obszarami były Pojezierza
Olsztyńskie i Suwalskie (Rysunek 91).
Wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych niżówki ekstremalnej
(tys. m /km2), w wieloleciu 1974 – 2011, na obszarze RZGW w Warszawie przyjmował wartości od
1,12 do 90,20 tys. m3/km2, przy wartości średniej 22,04 tys. m3/km2 (Rysunek 92, Rysunek 93).
Maksymalne wartości wskaźnik ten osiągał wartości dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek
92):
3

- Pilicy (WA07),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21),
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- Niemna w granicach państwa (WA23).
Najniższe wartości tego wskaźnika określone zostały dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek
92):
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Wieprza (WA05),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Wkry (WA16),
- Bzury (WA18),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie,
- zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).

Rysunek 92 Niedobór dynamicznych zasobów wodnych niżówki ekstremalnej w zlewniach
bilansowych w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
W rozkładzie przestrzennym tego wskaźnika najwyższe wartości zostały określone dla
obszarów Pojezierza Mazurskiego (Kraina Wielkich Jezior Mazurskich, Pojezierze Suwalskie).
Najniższe wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki dotyczyły
przede wszystkim obszarów Niziny Mazowieckiej (Rysunek 93).
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Rysunek 93 Rozkład niedoboru dynamicznych zasobów wodnych niżówki ekstremalnej w
wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w Warszawie
Kolejna charakterystyka intensywności suszy hydrologicznej, jaką jest różnica pomiędzy
jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego w zlewniach bilansowych, w badanym wieloleciu przyjmowała wartości w przedziale
od -3,21 do 0,80 l/s km2, przy wartości średniej -0,54 l/s km2 (Rysunek 95). Niemalże wszystkie
wyznaczone wartości minimalne i średnie wartości tej różnicy były ujemne co świadczy o braku
zasobów dyspozycyjnych w czasie ekstremalnych zdarzeń susz hydrologicznych. Przepływ
nienaruszalny nie był zachowany, czyli niżówki ekstremalne na terenie RZGW w Warszawie sięgają
poniżej granicy przepływu biologicznego. Jest to istotna informacja z punktu widzenia
gospodarowania wodą w czasie suszy hydrologicznej, podczas której w przypadku dużej
intensywności zjawiska użytkowanie wód jest niemożliwe z uwagi na niezachowanie rygoru granicy
przepływu zasobów nienaruszalnych.
Rozkład różnicy pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego, w wieloleciu 1974 – 2011, na obszarze RZGW w Warszawie
jest zróżnicowany (Rysunek 94). Największe wartości tej różnicy zostały określone przede wszystkim
dla terenów Pojezierza Olsztyńskiego. Najniższe zostały obliczone dla obszarów północnych Wyżyny
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Małopolskiej, częściowo Wyżyny Lubelskiej i terenów Pojezierza Suwalskiego, Ełckiego oraz Krainy
Wielkich Jezior Mazurskich.

Rysunek 94 Rozkład różnicy pomiędzy jednostkowym odpływem niżówki ekstremalnej a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego w wieloleciu 1974 – 2011 na obszarze RZGW w
Warszawie

Niskie wartości tej różnicy świadczą o niewielkiej możliwości bądź przy wartościach ujemnych
o braku wykorzystania zasobów wodnych w danej zlewni i dotyczyły na obszarze RZGW w Warszawie
następujących zlewni bilansowych (Rysunek 95):
- Wieprza (WA05),
- Biebrzy (WA11),
- dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21),
- Niemna w granicach państwa (WA23).
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Rysunek 95 Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem niżówki ekstremalnej a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego w zlewniach bilansowych w wieloleciu 1974 – 2011 na
obszarze RZGW w Warszawie

 Analiza trendu zmian suszy hydrologicznej
Obliczone trendy zbadane za pomocą regresji linowej nie są istotnie statystycznie na
poziomie ufności 0,95. W analizie posłużono się średnimi przepływami wszystkich niżówek
stwierdzonych dla każdego z posterunków wodowskazowych. Analogicznie jak w przypadku
pozostałych charakterystyk suszy hydrologicznej wyniki analizy tendencji zmian poddano interpolacji
przestrzennej. Z uwagi na przyjęte analityczne jednostki przestrzenne tj. zlewnie IV poziomu MPHP
dane na temat tendencji zmian przeciętnych przepływów w czasie susz hydrologicznych podzielono
na dwie kategorie i przypisano do zlewni. Wyróżnione kategorie to zlewnie ze stwierdzona tendencją
dodatnią i brakiem zmian wielkości przepływów niżówkowych na przestrzeni wielolecia (1974-201)
oraz zlewnie w których kierunek zmian był ujemny czyli wskazuje na wzrost intensywności susz
hydrologicznych na danym obszarze (Rysunek 96, Rysunek 97). Do drugiej grupy zlewni zaliczono 80
zlewni (około 18%), wśród nich zlewniami o najniższych wartościach współczynnika kierunkowego
trendu (poniżej -0,1) należy kolejno wymienić zlewnie:
 Pilica do Czarnej (Włoszczowskiej) (p),
 Jeziora i kanały od jez. Mamry do jez. Tałty,
 Zlewnia kompleksu jez. Mamry,
 Guber,
 Jeziorka od Kanału Czarnej do Małej (p),
 Mała,
 Jeziorka od Tarczynki do Czarnej (p),
 Czarna,
 Drzewiczka.
Wyniki analizy trendu zmian suszy hydrologicznej uwzględniono jako kryterium 5 w analizie
identyfikacji i hierarchizacji obszarów zagrożonych jej występowaniem (Rysunek 97).
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Rysunek 96 Mapa rozkładu przestrzennego współczynnika kierunkowego trenu liniowego
średniego przepływu niżówek w RZGW w Warszawie – wynik interpolacji (1974-2011)

Rysunek 97 Mapa rozkładu przestrzennego współczynnika kierunkowego trenu liniowego
średniego przepływu niżówek w zlewniach IV poziomu MPHP (1974-2011)
Objaśnienia: 0 – dodatni lub/i zerowy kierunek trendu, 0,5 – kierunek ujemny regresji liniowej
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5.3.2.1. Wstępna analiza porównawcza warunków suszy hydrologicznej w regionach
wodnych RZGW w Warszawie
Największe średnie odpływy jednostkowe występowały w regionie wodnym Łyny i Węgorapy,
najniższe w regionie wodnym Środkowej Wisły. Najniższa zasobność obszarów regionu wodnego
Środkowej Wisły została wyrażona poprzez najniższą wartość średnią odpływu jednostkowego w
stosunku do pozostałych regionów wodnych. Powyższe świadczy o większej zasobności w wodę
regionów wodnych: Świeżej, Jarft, Łyny i Węgorapy oraz Niemna w stosunku do regionu wodnego
Środkowej Wisły.
Jednym z ważniejszych parametrów opisu suszy hydrologicznej jest częstość występowania
zjawiska mierzona liczbą niżówek występujących w roku. Niżówki hydrologiczne najczęściej i
najrzadziej pojawiały się w regionie wodnym Środkowej Wisły (zmienność ta wynika z faktu iż jest to
największy region wodny i obejmuje tereny zlewni bardzo zróżnicowanych pod względem reżimu
hydrologicznego jak i zasobności wodnej). Natomiast średnia liczba niżówek pojawiających się w roku
była zbliżona we wszystkich regionach wodnych.
Czas trwania susz hydrologicznych przedstawiono z wykorzystaniem dwóch podejść.
Pierwszego podającego średni czas trwania niżówek oraz drugiego podejścia ujmującego zagadnienie
jako stosunek sumy wszystkich dni z niżówką do liczby dni w wieloleciu. Oszacowane udziały
procentowe występowania niżówek w regionach wodnych były bardzo wyrównane. Dla wartości
średnich oscylowały w granicach 29%. Tylko procentowy udział niżówek w regionie wodnym
Środkowej Wisły wahał się w granicach 24% i maksymalnie 32,6%.
Najwyższy, średni odpływ jednostkowy średniej niżówki występował w regionie wodnym
Niemna. Niewiele odbiegające, maksymalne wartości tego odpływu określone zostały w obszarze
regionu wodnego Środkowej Wisły. W tym regionie określone zostały minimalne wartości odpływu
jednostkowego średniej niżówki, znacznie odbiegające od minimalnych wielkości odpływów
reprezentatywnych dla pozostałych regionów wodnych.
Wartości minimalne i średnie odpływu jednostkowego niżówki ekstremalnej w regionie
wodnym Środkowej Wisły były najniższe spośród wszystkich innych regionów. Świadczy to bardzo
małej zasobności obszarów występujących w regionie Środkowej Wisły w czasie występowania
niżówki ekstremalnej. Najwyższe wartości odpływu w czasie wystąpienia niżówki ekstremalnej
zostały określone dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy.
Minimalne i maksymalne wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych
średniej niżówki zostały określone dla obszarów w regionie wodnym Środkowej Wisły.
Najniższe i najwyższe wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych
niżówki ekstremalnej określone zostały dla obszarów regionu wodnego Środkowej Wisły. Najwyższe
wartości średnie tego wskaźnika określone zostały dla obszaru regionu wodnego Niemna.
Moduły przepływu nienaruszalnego obliczono przy zastosowaniu formuły H. Kostrzewy
(kryterium hydrobiologiczne). Najwyższe nienaruszalne odpływy jednostkowe zostały określone dla
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obszarów regionu wodnego Niemna, najniższe dla regionu wodnego Środkowej Wisły. Parametr ten
został wyznaczony by w dalszym etapie prac zidentyfikować potrzeby wodne środowiska
przyrodniczego tj. ekosystemów od wód zależnych i Natura 2000. Zatem sam w sobie nie jest to
wskaźnik analizy suszy lecz w połączeniu z wynikami przepływów niżówkowych pozwolił na ocenę
poziomu zagrożenia występowania susz hydrologicznych w kontekście zachowania przepływu
nienaruszalnego oraz wskazania czy susze w regionach wodnych RZGW w Warszawie pozostawiają w
ciekach zasoby dyspozycyjne. Wyniki analiz dowiodły, iż niżówki wyznaczone wg przyjętego kryterium
Q70 w warunkach przeciętnych nie powodują zupełnego sczerpania zasobów dyspozycyjnych i nadal
możliwe jest realizowanie poborów wód powierzchniowych. Natomiast w sytuacjach zdarzeń
ekstremalnych w większości zlewni susze prowadzą do sczerpania zasobów dyspozycyjnych i
stwierdza się wysoki poziom narażenia na skutki suszy hydrologicznej w ekosystemach od wód
zależnych.
Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego
odpływu nienaruszalnego przyjmowała wartości minimalne i maksymalne w obszarach należących do
regionu wodnego Środkowej Wisły. Wartości średnie odpływu występujące w regionach wodnych
Środkowej Wisły i Niemna były zbliżone do siebie wartościami. Natomiast wartości średnie w
pozostałych regionach były wyższe, co świadczy o ich większej „odporności” na skutki średniej
niżówki.
Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem niżówki ekstremalnej a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego, dla wielkości minimalnych i średnich, wykazywała we
wszystkich regionach wodnych wartości ujemne. Dodatnie, maksymalne wartości tej różnicy
określone zostały dla obszarów w regionach wodnych Środkowej Wisły oraz Łyny i Węgorapy. Przy
występowaniu niżówki ekstremalnej będzie dochodziło zatem do intensywnego sczerpywania
zasobów wodnych aż do wystąpienia w ciekach przepływów niższych od nienaruszalnych.
We wszystkich analizach suszy hydrologicznej dla regionów wodnych Jarft i Świeżej należy
pamiętać, iż na ich terenie nie było stacji monitoringu ilości wód powierzchniowych stąd też uzyskane
wyniki są efektem ekstrapolacji z posterunków położonych najbliżej ich granic.
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5.3.2.2. Analiza występowania zjawiska suszy hydrologicznej w poszczególnych regionach
wodnych RZGW w Warszawie

- Region wodny Środkowej Wisły
Region wodny Środkowej Wisły cechuje się występowaniem zlewni zarówno o wysokiej jak i niskiej
zasobności wodnej. Największe średnie odpływy jednostkowe określone zostały w następujących
zlewniach bilansowych:
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01),
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Biebrzy (WA11).
Najniższa zasobność wód powierzchniowych, wyrażona przez średnie odpływy jednostkowe (poniżej
3 l/s km2), występowała na obszarach następujących zlewni bilansowych:
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- osi Wisły (WA22).
Największe różnice pomiędzy najwyższymi a najniższymi średnimi odpływami jednostkowymi
występowały w zlewniach bilansowych:
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01),
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Biebrzy (WA11),
- osi Wisły (WA22).
Rozkład średnich odpływów jednostkowych wskazuje na znaczące zasoby wód powierzchniowych
obszarów południowych regionu wodnego Środkowej Wisły (Góry Świętokrzyskie), doliny Wisły oraz
Pojezierza Mazurskiego.
Najwyższe wartości średniej liczby niżówek w roku zostały określone dla następujących zlewni
bilansowych w regionie:
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Wieprza (WA05),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06),
- Pilicy (WA07),
- Bzury (WA18).
Większość zlewni bilansowych położonych w południowej części regionu wodnego Środkowej Wisły
jest podatna na częstsze występowanie susz w ciągu roku niż ma to miejsce w zlewniach części
północnej regionu.
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Udziały procentowe występowania niżówek najwyższe wartości uzyskiwały w zlewniach
bilansowych:
- Wieprza (WA05),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Bzury (WA18).
Wartości udziału procentowego występowania niżówek w pozostałych zlewniach bilansowych
regionu niewiele odbiegały od udziałów określonych dla w/w zlewni. W całym regionie wodnym
wartości te zostały określone w przedziale od 24,05% do 32,64%, przy wartości średniej 28,88%.

Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki w regionie wodnym Środkowej Wisły posiadał odpływy
poniżej 1 l/s km2, które występowały w następujących zlewniach bilansowych:
- lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Wkry (WA16),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- osi Wisły (WA22),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie,
- zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
Średnia wartość odpływu jednostkowego średniej niżówki w regionie wodnym Środkowej Wisły
została określona na poziomie q = 2,19 l/s km2.
Rozkład średniego odpływu jednostkowego średniej niżówki w zlewniach bilansowych regionu
wodnego Środkowej Wisły wyraźnie wyróżnił, jako najbardziej zagrożone skutkami suszy
hydrologicznej, obszary Wyżyny Lubelskiej oraz Niziny Mazowieckiej.
Wskaźnik niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki (tys. m3/km2) maksymalne
wartości posiadał w następujących zlewni bilansowych:
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich
i Pisy (WA12),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
Najniższe wartości tego wskaźnika określone zostały dla zlewni bilansowych:
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Wieprza (WA05),
- Bzury (WA18),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie,
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- zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone
w szerokim przedziale od 0,58 do 7,70 tys. m3/km2, przy wartości średniej 1,55 tys. m3/km2.
W rozkładzie przestrzennym tego wskaźnika najwyższe wartości zostały określone dla obszarów
Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Najniższe wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów
wodnych średniej niżówki dotyczyły przede wszystkim obszarów: Gór Świętokrzyskich oraz Wzniesień
Południowomazowieckich.
Najwyższe wartości modułów jednostkowego odpływu nienaruszalnego określone zostały dla
następujących zlewni bilansowych: Biebrzy (WA11) oraz Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z
wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA12). Najniższe o wartości 0,27 l/s
km2 dotyczyły zlewni bilansowej Bzury (WA18) natomiast wartości średnie modułu oscylowały w
granicach 1,2 l/s km2 .
Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego w zlewniach bilansowych określa odpływ dyspozycyjny możliwy do wykorzystania,
występujący w czasie przeciętnej suszy hydrologicznej. Niskie wartości tej różnicy wystąpiły w
następujących zlewniach bilansowych:
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01),
- Wieprza (WA05),
- osi Wisły (WA22).
Dla obszaru regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w szerokim przedziale od 0,15
do 2,32 l/s km2, przy wartości średniej 1,02 l/s km2.
Należy nadmienić, że najniższe wartości tego wskaźnika zostały obliczone dla obszarów północnych
Wyżyny Małopolskiej, Wyżyny Lubelskiej i Niziny Mazowieckiej.
Dla średniego odpływu jednostkowego niżówki ekstremalnej w regionie wodnym Środkowej Wisły
najniższe odpływy (poniżej 0,1 l/s km2) występowały w następujących zlewniach bilansowych:
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Bzury (WA18),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie,
oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
Dla regionu wodnego odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki zostały określone w szerokim
przedziale od 0,07 do 2,91 l/s km2, przy wartości średniej 0,68 l/s km2 .
Rozkład odpływu jednostkowego ekstremalnej niżówki w zlewniach bilansowych, wyraźnie pokazuje
jako najbardziej zagrożony skutkami suszy hydrologicznej obszar Niziny Mazowieckiej.
Wskaźnik
niedoboru
dynamicznych
zasobów
wodnych
niżówki
ekstremalnej
3
2
(tys. m /km ) w regionie wodnym może służyć określaniu niedoboru wody w stosunku do potrzeb.
Maksymalne wartości tego wskaźnika zostały określone dla zlewni bilansowych:
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- Pilicy (WA07),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13).
Najniższe wartości wskaźnika określone zostały dla zlewni bilansowych:
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Wieprza (WA05),
- Biebrzy (WA11),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Wkry (WA16),
- Bzury (WA18),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie,
oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
W regionie wodnym wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych ekstremalnej
niżówki zostały określone w szerokim przedziale od 1,12 do 90,20 tys. m 3/km2, przy wartości średniej
22,97 tys. m3/km2 . W rozkładzie przestrzennym tego wskaźnika najwyższe wartości zostały określone
dla obszarów Krainy Wielkich Jezior Mazurskich. Najniższe wartości wskaźnika niedoboru
dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki dotyczyły przede wszystkim obszarów Niziny
Mazowieckiej.
Różnica pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a modułem jednostkowego
odpływu nienaruszalnego w regionie wodnym określa odpływ dyspozycyjny możliwy do
wykorzystania, występujący w czasie głębokiej suszy hydrologicznej. Najniższe, minimalne wartości
ujemne dotyczyły w regionie następujących zlewni bilansowych:
- Wieprza (WA05),
- Biebrzy (WA11).
Wszystkie wartości minimalne i średnie tego wskaźnika były ujemne co świadczy o braku zasobów
odpływów dyspozycyjnych i niżówkach niższych od modułów jednostkowych odpływu
nienaruszalnego. Zasoby dyspozycyjne uzyskano dla większości zlewni bilansowych w obliczeniach
wartości maksymalnych różnicy pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego.
Dla regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a modułem
jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w szerokim przedziale od -3,21 do 0,53
l/s km2, przy wartości średniej -0,51 l/s km2.
Najniższe wartości wskaźnika zostały obliczone dla obszarów północnych Wyżyny Małopolskiej,
częściowo Wyżyny Lubelskiej i Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
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- Region wodny Niemna
Region cechuje się wysokimi zasobami wodnymi w zakresie przepływów średnich w analizowanym
wieloleciu. Średni odpływ jednostkowy wyznaczony dla regionu wodnego Niemna posiada wysoką
wartość 6,64 dm3/s km2. Region charakteryzuje znaczna różnica pomiędzy niskimi a wysokimi
średnimi odpływami jednostkowymi od 4,46 do 9,50 l/s km2.
Średnia liczba niżówek w roku na obszarze regionu została określona pomiędzy wartościami 1,29 a
3,56, ze średnią 2,47.
Udziały procentowe występowania niżówek w regionie wodnym wahały się pomiędzy wartościami
28,37% a 30,64%.
Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki przyjmował wartości w szerokim zakresie od 1,76 do
6,05 l/s km2. Średnia wartość tego odpływu dla całego regionu wodnego wyniosła 3,71 l/s km2.
Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone
w szerokim przedziale od 1,49 do 6,55 tys. m3/km2, przy wartości średniej 2,72 tys. m3/km2.
Moduł jednostkowego odpływu nienaruszalnego przyjmował w zlewniach tego regionu najwyższe
wartości dla całego RZGW w Warszawie od 1,09 do 4,66 l/s km2. Dla regionu określona została
najwyższa wartość średnia modułu w całym RZGW w Warszawie równa 2,74 l/s km2.
Różnice pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego zostały określone w przedziale od 0,79 do 1,92 l/s km2, przy wartości średniej 1,09
l/s km2.
Dla regionu wodnego odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki zostały określone w szerokim
przedziale od 0,30 do 2,80 l/s km2, przy wysokiej stosunkowo wartości średniej 1,31 l/s km2 .
W regionie wodnym wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych ekstremalnej
niżówki zostały określone w przedziale od 20,73 do 90,20 tys. m 3/km2, przy wartości średniej 37,23
tys. m3/km2.
Dla regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w szerokim przedziale od 2,44 do -0,61 l/s km2, przy wartości średniej -1,31 l/s km2.
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- Region wodny Jarft
Cieki tego regionu wodnego nie są objęte monitoringiem hydrologicznym i nie były na nich
prowadzone pomiary wodowskazowe. Podstawą obliczeń wszystkich wskaźników były dane
hydrologiczne reprezentatywne dla wodowskazów na ciekach położonych w regionie wodnym Łyny i
Węgorapy, w zlewniach graniczących z regionem Jarft. Określone w niniejszym opracowaniu,
wartości wskaźników dla regionu wodnego Jarft należy zatem traktować jako szacunkowe.
Średnie odpływy jednostkowe w regionie wodnym określone zostały na wysokich poziomach od 6,70
do 7,00 l/s km2. Świadczy to o wysokiej zasobności regionu.
Średnia liczba niżówek występujących w roku na obszarze regionu została określona jedną wartością
2,7.
Udziały procentowe występowania niżówek w regionie wodnym wahały się w niewielkim zakresie
pomiędzy wartościami 28,63% a 28,80%.
Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki przyjmował wartości w wąskim zakresie od 2,79 do
3,20 l/s km2. Średnia wartość tego odpływu dla całego regionu wodnego wyniosła 3,04 l/s km2 .
Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone
w wąskim przedziale od 2,01 do 2,10 tys. m3/km2, przy wartości średniej 2,10 tys. m3/km2.
Wartości modułu jednostkowego odpływu nienaruszalnego wahały się w granicach od 1,19 do 1,50
l/s km2.
Różnice pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego zostały określone w wąskim przedziale od 1,60 do 1,72 l/s km2, przy wysokiej
wartości średniej 1,70 l/s km2.
Dla regionu wodnego odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki zostały określone w bardzo
wąskim przedziale od 1,00 do 1,10 l/s km2, przy wartości średniej 1,09 l/s km2.
W regionie wodnym wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych ekstremalnej
niżówki zostały określone w bardzo wąskim przedziale od 24,86 do 25,22 tys. m3/km2, przy wartości
średniej 25,06 tys. m3/km2.
Dla regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w przedziale od -0,31 do 0,23 l/s km2, przy wartości średniej -0,26 l/s km2.
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- Region wodny Świeżej
Cieki regionu wodnego Świeżej nie były w analizowanym wieloleciu objęte monitoringiem
hydrologicznym stąd procedura określania wskaźników suszy hydrologicznej została przeprowadzona
drogą ekstrapolacji z najbliższych posterunków Również ten region cechuje wysoka zasobność wód
powierzchniowych wyrażona średnimi odpływami jednostkowymi od 6,66 do 7,31 l/s km2.
Średnia liczba niżówek w roku na obszarze regionu została określona pomiędzy bliskimi sobie
wartościami 2,6 a 2,7.
Udziały procentowe występowania niżówek w regionie wodnym wahały się pomiędzy wartościami
28,63% a 28,80%.
Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki przyjmował wartości w zakresie od 2,28 do 2,99 l/s
km2. Średnia wartość tego odpływu dla całego regionu wodnego wyniosła 2,65 l/s km2.
Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone
w bardzo wąskim przedziale od 1,99 do 2,12 tys. m3/km2, przy wartości średniej 2,07 tys. m3/km2.
Na niskim poziomie określone zostały wartości modułu jednostkowego odpływu nienaruszalnego,
od 0,89 do 1,29 l/s km2.
Różnice pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego zostały określone w wąskim przedziale od 1,50 do 1,69 l/s km 2, przy wartości
średniej 1,58 l/s km2.
Dla regionu wodnego odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki zostały określone w przedziale od
0,70 do 1,00 l/s km2, przy wartości średniej 0,87 l/s km2.
W regionie wodnym wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych ekstremalnej
niżówki zostały określone w wąskim przedziale od 21,96 do 26,10 tys. m3/km2, przy wartości średniej
24,52 tys. m3/km2.
Dla regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w bardzo wąskim przedziale
od -0,23 do -0,20 l/s km2, przy wartości średniej -0,23 l/s km2.
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- Region wodny Łyny i Węgorapy
Region cechuje się najwyższymi zasobami wodnymi w zakresie przepływów średnich w analizowanym
wieloleciu. Średni odpływ jednostkowy wyznaczony dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy posiada
wysoką wartość 6,70 l/s km2. Region charakteryzuje występowaniem wysokich, średnich odpływów
jednostkowych w granicznej, północno-wschodniej części. Ich wartości są największe w całym
obszarze RZGW w Warszawie osiągając 9,82 l/s km2. Region cechuje się dużymi zasobami wodnymi w
zakresie przepływów średnich w analizowanym wieloleciu, zakres zmienności wyników wyznaczają
wartości od 5,29 l/s km2 do 9,82 l/s km2.
Średnia liczba niżówek w roku na obszarze regionu została określona pomiędzy wartościami 1,90 a
3,15, ze średnią 2,54.
Udziały procentowe występowania niżówek w regionie wodnym wahały się pomiędzy wartościami
27,37% a 30,64%.
Średni odpływ jednostkowy średniej niżówki przyjmował wartości w szerokim zakresie od 1,55 do
5,42 l/s km2. Średnia wartość tego odpływu dla całego regionu wodnego wyniosła 3,28 l/s km2 .
Wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych średniej niżówki zostały określone
w przedziale od 1,50 do 4,11 tys. m3/km2, przy wartości średniej 2,36 tys. m3/km2 .
Różnice pomiędzy jednostkowym odpływem średniej niżówki a modułem jednostkowego odpływu
nienaruszalnego zostały określone w szerokim przedziale od 0,60 do 3,21 l/s km2 (najwyższa wartość
na obszarze RZGW w Warszawie), przy wartości średniej 1,54 l/s km2.
Dla regionu wodnego odpływy jednostkowe ekstremalnej niżówki zostały określone w szerokim
przedziale od 0,29 do 3,00 l/s km2 (najwyższa wartość w całym RZGW w Warszawie), przy wartości
średniej 1,10 l/s km2.
W regionie wodnym wartości wskaźnika niedoboru dynamicznych zasobów wodnych ekstremalnej
niżówki zostały określone w szerokim przedziale od 12,96 do 50,06 tys. m 3/km2, przy wartości
średniej 30,38 tys. m3/km2.
Zakres wartości modułu jednostkowego odpływu nienaruszalnego wahał się w znacznych granicach
od 0,50 do 3,74 l/s km2. Świadczy to o uwzględnieniu w tym regionie wodnym, specjalnych wymogów
związanych z ochroną zasobów wodnych i terenów od wody zależnych.
Dla regionu wodnego różnice pomiędzy jednostkowym odpływem ekstremalnej niżówki a
modułem jednostkowego odpływu nienaruszalnego zostały określone w szerokim przedziale od 2,13 do 0,80 l/s km2, przy wartości średniej -0,64 l/s km2W tym regionie określono najwyższą,
maksymalną wartość dodatnią dla całego RZGW w Warszawie.
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5.3.3. Identyfikacja

obszarów

zagrożonych

występowaniem

zjawiska

suszy

hydrologicznej
Wyniki analiz przeprowadzonych w części dotyczącej analizy zjawiska suszy hydrologicznej
posłużyły do przeprowadzenia identyfikacji obszarów zagrożonych jej występowaniem wraz z
dokonaniem oceny klas zagrożenia. Analogicznie jak w przypadku susz atmosferycznej i rolniczej
założono, że obszary, na których w analizowanym wieloleciu susze występowały najczęściej i trwały
najdłużej, wykazywały największą intensywności są obszarami, które są silniej narażone na susze
także w przyszłości. W tym celu zastosowano następujące kryteria wyznaczone w oparciu o wyniki
analizy niżówek rzecznych w wieloleciu 1974-2011:
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 +; -].
Dla każdego z parametrów wyznaczono cztery przedziały zmienności odpowiadające klasom
narażenia na występowanie suszy - wyróżniono 4 klasy obszarów zagrożonych zjawiskiem suszy
hydrologicznej:
Obszary na których czas trwania susz hydrologicznych był najdłuższy, liczba
stwierdzonych niżówek była największa i wskaźnik występowania niżówek w
IV SILNIE NARAŻONE wieloleciu był najwyższy oraz intensywność niżówek ekstremalnych kształtowała
najgłębsze niedobory zasobów wodnych a także stwierdzona tendencja zmian
odpływu średniego niżówki miała kierunek ujemny.
Obszary na których czas trwania susz hydrologicznych był długi, liczba stwierdzonych
niżówek była duża i wskaźnik występowania niżówek w wieloleciu był wysoki oraz
BARDZO
III
intensywność niżówek ekstremalnych kształtowała głębokie niedobory zasobów
NARAŻONE
wodnych a także stwierdzona tendencja zmian odpływu średniego niżówki miała
kierunek ujemny.
Obszary na których czas trwania susz hydrologicznych był umiarkowany, liczba
stwierdzonych niżówek była bliska średniej dla RZGW WA i wskaźnik występowania
UMIARKOWANIE niżówek w wieloleciu był zbliżony do średniej oraz intensywność niżówek
II
NARAŻONE
ekstremalnych kształtowała przeciętne w skali RZGW WA niedobory zasobów
wodnych a także stwierdzona tendencja zmian odpływu średniego niżówki miała
kierunek ujemny.
Obszary na których czas trwania susz hydrologicznych był najkrótszy, liczba
stwierdzonych niżówek była najmniejsza i wskaźnik występowania niżówek w
SŁABO/
I
wieloleciu był najniższy oraz intensywność niżówek ekstremalnych nie kształtowała
NIENARAŻONE
głębokich niedoborów zasobów wodnych a także stwierdzona tendencja zmian
odpływu średniego niżówek miała kierunek dodatni lub wynosiła zero.
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Tabela 12 Zestawienie kryteriów oceny zagrożenia występowania suszy hydrologicznej
SILNIE
narażone

KRYTERIUM
1. WPWN Wskaźnik
procentowy
występowania
niżówek [%]
2. Średnia liczba
niżówek w roku
[liczba niżówek/rok]

3. Średni czas
trwania niżówki
[dni]

przedziały
PUNKTACJA
przedziały
PUNKTACJA
przedziały
PUNKTACJA

[31,1–29,5)

BARDZO
narażone

[29,5 – 28,8) [28,8–24,63]

n.a.

1

0,75

0,5

-

[4,2 – 3)

[3 – 2)

[2 – 1,5)

≤ 1,5

1

0,75

0,5

0,25

> 90

90 - 70

70 - 40

< 40

2

1

0,50

0,25

[33,5 – 20,0)

[20,0 – 13,5)

[13,5 – 2,5]

1

0,5

0,25

4. Wskaźnik
przedziały [76,8 – 33,5)
niedoboru
dynamicznych
zasobów wodnych
niżówki
PUNKTACJA
2
ekstremalnej
eksWNDZW

Metoda
wyznaczania
przedziałów
klasowych /
punktów

Kategoria w
systemie
hierarchizacji
*

Średnia = 28,8% i
odchylenie
standardowe=0,72%

1,2

UMIARKOWANIE
SŁABO
narażone
/NIENARAŻONE

Min = 1,3; Średnia =
3; Max = 4,2; odchyl.
Stand = 0,5

1, 2

Średnia i odchyl.
standardowe
(wartości
zaokrąglone do
pełnych liczb)

2

Percentyle 10, 50, 90

3

[tys. m3/ km2]

5. Tendencja zmian
w seriach średnich przedziały
rocznych
przepływów
niżówki
PUNKTACJA

0,5

[kierunek +; -]

Klasy zagrożenia
wystąpienia
zjawiska suszy
hydrologicznej

Zakres
sumy
punktów
KLASA

Kierunek
Kierunek trendu
dodatni trendu określony przez
lub brak zmian współczynnik

Kierunek ujemny trendu

[5,25 – 4,0)
IV

0

[4,0 - 2,5)

[2,5 – 2,0)

[2,0 – 0,25)

III

II

I

kierunkowy z
równania regresji
linowej

3

*Objaśnienia: 1 – czas trwania; 2 – okres występowania; 3 – intensywność suszy

Na podstawie zebranych wyników o historycznym przebiegu zjawiska suszy hydrologicznej
analizy oceny poziomu zagrożenia jej występowania prowadzono w modelu przestrzennym siatki pól
podstawowych. Każdy z heksagonów otrzymał ocenę w zakresie wszystkich pięciu kryteriów oceny.
Suma przyznanych punktów decydowała o zakwalifikowaniu danego heksagonu do stosownej klasy
zagrożenia. Wyniki uzyskane dla pól podstawowych siatki, następnie przecięto granicami regionów
wodnych, zlewni bilansowych, gmin i JCWP oraz zlewni 4-go poziomu podziału hydrograficznego
MPHP50. Przyjęto, iż w układzie tych ostatnich zostaną przeprowadzone analizy stopnia zagrożenia
występowania zjawiska suszy hydrologicznej w tym celu wyniki z pól podstawowych zagregowano do
poligonów zlewni 4-go poziomu i wyniki każdego kryterium zsumowano (Rysunek 98).
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Rysunek 98 Mapa klas zagrożenia występowania zjawiska suszy hydrologicznej – wraz z mapami
kryteriów składowych oceny
Objaśnienia: wartości przy skali barwnej legend są to wartości lub przedziały punktów przyznanych w obrębie
danego kryterium w danym polu podstawowym;
Opis poszczególnych kryteriów podaje Tabela 12
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Rysunek 99 Mapa klas zagrożenia występowania zjawiska suszy hydrologicznej
Obszary bardzo zagrożone występowaniem zjawiska suszy hydrologicznej (III klasa) mają
dominujący udział w RZGW w Warszawie i zajmują aż 65,7% powierzchni (Rysunek 100). Zlewnie w
których susza występuje najczęściej i najintensywniej (klasa IV) stanowią blisko 8% analizowanego
obszaru. Umiarkowane zagrożenie suszą hydrologiczną dotyczy 25,8% powierzchni i tylko niecały 1%
terenów wykazało słabą podatność na suszę (klasa I). Zlewnie o najmniejszym zagrożeniu
występowania susz hydrologicznych mierzonych niżówką hydrologiczną zidentyfikowano w centralnej
części obszaru (w zlewniach bilansowych):
 WA22 - oś Wisły,
 WA08 - Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału
Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie:
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WA24 - Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600
do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem
zlewni Wkry
WA02- Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia
Kamiennej.
Zlewnie bilansowe w których stwierdzono klasę IV zagrożenia to:
WA07 Zlewnia Pilicy
WA13 Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
WA20 Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
WA21 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)
WA23 Zlewnia Niemna w granicach państwa
WA11 Zlewnia Biebrzy.

100%

7,7

0,4

4,4

90%

38,6

80%

40,9

70%
60%

65,7

66,2

50%

100,0

99,6

40%
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30%
20%
10%
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25,8
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0,9
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Niemna
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region wodny
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II

region wodny region wodny
Świeżej
Łyny i Węgorapy

I

Rysunek 100 Procent obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych regionach wodnych RZGW w Warszawie
Objaśnienia: jak w Tabela 12 i Rysunek 99

Regiony wodne Jarft i Świeżej na podstawie przebiegu i intensywności historycznych zdarzeń
susz hydrologicznych zostały zakwalifikowane do klasy III jako obszary bardzo zagrożone. Zlewnie
regionu wodnego Niemna oraz regionu Łyny i Węgorapy w około 60% powierzchni są bardzo
zagrożone suszą hydrologiczną a w pozostałych 40% silne zagrożenie suszą (Rysunek 99, Rysunek
100, Rysunek 101). W poszczególnych zlewniach bilansowych regionu Niemna w zasięgu granic
zlewni Biebrzy (WA11) obszary bezodpływowych jezior Okmin (64173) i Ożewo (64171) są silnie
zagrożone występowanie suszy hydrologicznej (Rysunek 101). Także silnym zagrożeniem cechują się
tereny przynależne do zlewni bilansowej WA23 w północnej części regionu Niemna stanowią one
blisko 38% tej zlewni. Na pozostałym obszarze regionu zlewnie wykazywały wysokie zagrożenie
zjawiskiem suszy hydrologicznej (klasa III).
W regionie Łyny i Węgorapy w części centralnej zlewnie (4-go poziomu MPHP):
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wykazały silne zagrożenia występowania susz hydrologicznych (Rysunek 99, Rysunek 101). W
pozostałych zlewniach regionu stwierdzono klasę III zagrożenia suszą hydrologiczną.
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Rysunek 101 Procent obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych regionach wodnych RZGW w Warszawie
Objaśnienia: jak w Tabela 12 i Rysunek 99, kody regionów wodnych: PL8000NI – Niemna, PL7000LW – Łyny i
Węgorapy.

W największym obszarowo regionie wodnym Środkowej Wisły udział procentowy terenów o
poszczególnych klas zagrożenia zjawiskiem suszy hydrologicznej był zbliżony do rozkładu wartości dla
całego RZGW w Warszawie (Rysunek 100, Rysunek 102). Zlewnie o najmniejszym zagrożeniu
występowania susz hydrologicznych mierzonych niżówką hydrologiczną zidentyfikowano w centralnej
części obszaru (WA22 oś Wisły):
 Wisła od Kan. Henrykowskiego do Narwi (p) (2599)
 Wisła od oddzielenia się Kan. Żerańskiego do Kan. Henrykowskiego (p) (2597)
 Kanał Henrykowski (Buchnik) (2598)
 Wisła od Kan. Nowe Ujście do oddzielenia się Kan. Żerańskiego (2595)
oraz w zlewniach 4-go poziomu MPHP przynależnych do zlewni bilansowych:
WA08 - Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego,
Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie:
 Kanał Nowe Ujście 2594
 Świder od Sienniczki do Mieni (p) 2567;
WA24 - Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia
rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry:
 Dopływ z Kałuszyna 2676
 Narew od Wkry do ujścia 269
 Kanał Bródnowski Dolny2674;
WA02- Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej:
 Kamionka 2342.
Obszary w regionie wodnym Środkowej Wisły o najwyższym zagrożeniu występowania
zjawiska suszy hydrologicznej stanowiły 4,4%. Zlewnie bilansowe w których stwierdzono klasę IV
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zagrożenia to Zlewnia Pilicy (WA07) i Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
(WA12). Stosownie, zlewniami 4-go poziomu silnie zagrożonymi występowaniem susz
hydrologicznych są (Rysunek 99):
 Pilica do Czarnej (Włoszczowskiej) (p) 2541
 Jeziora i kanały od jez. Mamry do jez. Tałty 2641
 Zlewnia jez. Śniardwy 2645
 Pisa od jez. Śniardwy do Turośli (p) 2647.
100%
90%
80%
70%

IV

60%

III

50%

II

40%
30%

I

20%
10%
WA24

WA22

WA19

WA18

WA17

WA16

WA15

WA14

WA13

WA12

WA11

WA10

WA09

WA08

WA07

WA06

WA05

WA04

WA03

WA02

WA01

GD01

0%

Rysunek 102 Procent obszarów zagrożonych suszą hydrologiczną wg klas zagrożenia w
poszczególnych zlewniach bilansowych regionu wodnego Środkowej Wisły.
Wyniki analiz pozwoliły na wskazanie gmin i określenie dla nich klasy zagrożenia na
występowanie zjawiska suszy hydrologicznej. Zatem każda gmina otrzymała uśredniony wynik
wartości klas przypisanych zlewniom 4-go poziomu MPHP znajdujących się w jej granicach. Listę
gmin, które mogą być dotknięte suszą hydrologiczną
zawarto w załączniku cyfrowym
ZAL_czC_nr_3_Lista gmin zagrozenie susza hydrologiczna.
Zidentyfikowano 56 gmin silnie zagrożonych występowaniem susz hydrologicznych, z czego
aż 36 z nich znajduje się całkowicie w zasięgu zlewni silnie zagrożonych. Na terenie RZGW w
Warszawie dla 64% gmin, wskazano na zagrożenie suszą hydrologiczną była na poziomie III klasy
(obszary bardzo zagrożone) (590 gmin). Zatem łącznie gminy znajdujące się na obszarze zlewni silnie
i bardzo zagrożonych niżówkami rzecznymi stanowią 70% jednostek administracyjnych w granicach
RZGW w Warszawie. Gminy o umiarkowanym zagrożeniu na występowanie suszy hydrologicznej
stanowią 30% jednostek (275 gmin). 6 gmin zakwalifikowano jako obszary słabo zagrożone
zjawiskiem analizowanej suszy.
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5.4. ANALIZA WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY HYDROGEOLOGICZNEJ
5.4.1. Metodyka analizy występowania zjawiska suszy hydrogeologicznej
We wprowadzeniu do zagadnienia suszy hydrogeologicznej należy wskazać na brak
jednoznacznego definicyjnego określenia suszy hydrogeologicznej głównie ze względu na
wielopoziomowy charakter systemów wodonośnych. Często susze mogą obejmować płytkie poziomy
wodonośne, które pozostają w łączności hydraulicznej z wodami powierzchniowymi, a jednocześnie
podobne symptomy nie wystąpią w horyzontach wód głębokiego krążenia. Susza gruntowa odnosi się
do poziomu wód gruntowych o zwierciadle swobodnym, suszę hydrogeologiczną można odnosić
również do pierwszego lub nawet głębszych poziomów wód o zwierciadle napiętym. Stwierdzenie
wystąpienia suszy gruntowej lub hydrogeologicznej jest czynnością skomplikowaną i często
niejednoznaczną.
W głębokich poziomach wodonośnych przy długookresowym braku opadów dochodzi do
długotrwałego obniżenia zwierciadła wód podziemnych poniżej średniego niskiego stanu z
wielolecia (SNG), które może trwać nawet przez 2-3 sezony. Reakcja zwierciadła wgłębnych
poziomów o charakterze napiętym na zmiany warunków klimatycznych jest przy tym znacznie
opóźniona. W płytkich poziomach okresy niżówkowe są przerywane okresami zasilania, dlatego w
tym przypadku za suszę hydrogeologiczną należy uznać okres, w którym zwierciadło wielokrotnie i
systematycznie obniża się poniżej SNG (Tarka i Staśko, 2010; Staśko i in., 2008; Kazimierski i in.,
2009). W niesprzyjających warunkach susza obejmująca pierwszy horyzont wód podziemnych, z
niewielkimi przerwami, może utrzymywać się przez dwa do czterech lat (Wachowiak i KępińskaKasprzak, 2011).
W opracowaniu przyjęte zostało pojęcie suszy hydrogeologicznej rozumiane jako następstwo
przedłużającej się suszy hydrologicznej, powiązane z okresami pojawiania się niżówek w wodach
podziemnych, w tym głębokich niżówek i czasu ich trwania powyżej 3 miesięcy. Zaproponowana
nowa metoda (opisana dodatkowo na końcu opracowania) ma inne założenia niż wyznaczany
wskaźnik niżówki (suszy) hydrogeologicznej (zwany też wskaźnikiem zagrożenia suszą gruntową) (kn).
Do oceny wykorzystywane są wartości progowe położenia zwierciadła wód podziemnych, określane
metodami statystycznymi z wyników obserwacji wieloletnich i mające bezpośrednie odniesienie do
głównych stanów wód i stref stanów wód. Metoda pozwala wyeliminować wahania okresowe oraz
odchylenia przypadkowe. Jednak do ostatecznych analiz suszy przyjęto, zgodnie z metodyką, wyniki
w zakresie wskaźnika kn.
Najczęstszym i również najprostszym sposobem interpretacji niżówki/suszy w wodach
podziemnych w oparciu o SNG (średni niski stan z wielolecia) jest wykorzystanie wskaźnika kn, w
którym bada się wprost odchylenie aktualnego stanu właśnie w stosunku do SNG, zgodnie z
zależnością:

kn = 1 - G/SNG
gdzie:
G – aktualna głębokość położenia zwierciadła wody - przyjmowana na potrzeby bieżących raportów
umownie jako pierwszy pomiar w rozpatrywanym miesiącu (m),
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SNG – średni niski stan zwierciadła wody z okresu wielolecia, obliczony jako średnia z minimalnych
rocznych stanów wód podziemnych dla wielolecia.

Jako wartości graniczne dla przedziałów wartości wskaźnika kn przyjmowano -0,1 i -0,3, przy
założeniu, że:
-0,1 >= kn > -0,3 – wystąpienie płytkiej niżówki,
kn <= -0,3 – wystąpienie głębokiej niżówki.
Wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności, czasów trwania, częstotliwości
występowania suszy hydrogeologicznej, a także trendu zjawiska zostało przeprowadzone na
podstawie interpretacji wieloletnich ciągów pomiarowych zwierciadła wód podziemnych, zgodnie z
podaną powyżej metodyką wyznaczania wskaźnika kn.
W interpretacjach wykorzystywano dane źródłowe Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB)
w zakresie obserwacji stanów zwierciadła wód podziemnych, a także materiały z opracowania
„Identyfikacja….” (POLGEOL Warszawa, 2013).
Bazowano na danych z sieci monitoringu Państwowej Służby Hydrogeologicznej PIG-PIB, w
której dla obszaru RZGW Warszawa znajduje się 490 punktów (Rysunek 103), w tym 329 (67%)
ujmuje poziomy wodonośne o napiętym zwierciadle, a 161 (33%) pierwszy poziom wodonośny o
swobodnym zwierciadle wody. Dane zostały zweryfikowane głównie pod kątem długości serii
pomiarowej, a także przerw w pomiarach i do którego roku były czynne. Pomiary obejmują różne
okresy czasu, które można w przybliżeniu podzielić następująco:
od 1966-1970 r. – 7,3% (36 pkt, w tym czynne do 2014: 2 punkty)
od 1971-1975 r. – 13,8% (67 pkt, w tym czynne do 2014: 32 punkty)
od 1976-1980 r. – 19,2% (94 pkt, w tym czynne do 2014: 46 punktów)
od 1981-1985 r. – 8,0% (39 pkt, w tym czynne do 2014: 26 punktów)
od 1986-1990 r. – 4,9% (24 pkt, w tym czynne do 2014: 14 punktów)
od 1991-1995 r. – 5,1% (25 pkt, w tym czynne do 2014: 17 punktów)
od 1996-2000 r. – 4,1% (20 pkt, w tym czynne do 2014: 15 punktów)
od 2001-2005 r. – 13,5% (66 pkt, w tym czynne do 2014: 61 punktów)
od 2006-2010 r. – 10,8% (53 pkt, w tym czynne do 2014: 50 punktów)
po 2010 r. – 13,3% (65 pkt)
Początek większości pomiarów pochodzi z lat 1970-1980 (78 czynnych do dzisiaj punktów)
oraz po roku 2000 (176 czynnych do dzisiaj punktów), kiedy sieć została zmodernizowana i
przebudowana do nowych wymagań. Z uwagi na fakt, że znaczna liczba punktów dotyczy nowych
lokalizacji, w których obserwacje są prowadzone dopiero począwszy od lat 2000-2005 i później, nie
mogły być one brane pod uwagę, gdyż nie spełniają podstawowego kryterium odnośnie
wiarygodności ciągu obserwacji. Za najbardziej wiarygodne do interpretacji suszy przyjmuje się ciągi
powyżej 30 lat (rozpoczęcie obserwacji od 1974 do 1982 r.). Niemal wszystkie punkty sprzed roku
1970 zakończyły pracę w latach 90-ych i nie uwzględniono ich w obliczeniach. Pozostałe dane
pozwalają na interpretację od kilkunastu do ponad 20 lat wstecz, jednak ich wykorzystanie również
nie było by odpowiednio miarodajne.
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Skrócony okres obserwacji skutkuje tendencją do zawyżenia przeciętnie trwających okresów
suszy, gdyż na lata 1990-93 i 2003-06 przypadły najdłużej trwające i najgłębsze susze w okresie
badań. Potwierdzają się też wcześniejsze badania, że wiarygodność danych do interpretacji suszy
hydrogeologicznej uzyskuje się w ciągach trwających przynajmniej 25-30 lat. Wybrany ostatecznie
zbiór punktów jest następujący:
- 72 punkty z okresu obserwacji powyżej 35 lat (<1977 r. – 72%)
- 27 punktów z okresu obserwacji 30-35 lat (<1982 r. – 28%)

Rysunek 103 Rozkład punktów monitoringu sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
(SOBWP) na tle JCWPd
Po sprawdzeniu rozkładu punktów z obserwacjami powyżej 30 lat na mapie, uzyskano ich
równomierne rozmieszczenie na obszarze całego RZGW w Warszawie (Rysunek 104), co potwierdziło
zasadność przyjęcia takiego zbioru danych o najwyższej wiarygodności. Jest to zatem w sumie 100
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punktów (Załącznik 1), które poddano analizie. Następnie uzyskane wynikowe wykresy zostały
dodatkowo poddane weryfikacji. Niektóre z nich odrzucono z dalszego opracowania, gdyż ciągi
danych okazały się niepełne albo trudne do jednoznacznej interpretacji. Dla pozostałych
przeprowadzona została szczegółowa analiza okresów i intensywności suszy hydrogeologicznej.
Sieć obserwacyjna IMGW dotyczy pomiarów zwierciadła wód gruntowych, które było
mierzone na potrzeby badań hydrologicznych, Sieć działała do 2000 r. w siatce rozbudowanej do 300
punktów, po czym ilość punktów obserwacyjnych na obszarze RZGW Warszawa ograniczono do 11,
natomiast w roku 2005 pomiary zwierciadła wód gruntowych zostały zaprzestane. Jedynie 5 otworów
na 282 aktualnie czynnych działających w Sieci Obserwacji Hydrogeologicznych (SOH), służy
obserwacji stanów płytkich wód gruntowych. Należy podkreślić zgodnie z Identyfikacją....(2013), że w
chwili obecnej gruntowy poziom wodonośny jest monitorowany bardzo słabo i w sposób odbiegający
daleko od wymagań RDW. Dlatego sieć monitoringu wymaga rozbudowania także w tym zakresie,
zwłaszcza w obszarach podatnych na zmiany zwierciadła wody.
Wszystkie dane o charakterze punktowym, po przedstawieniu wartości na mapie, wymagały
interpretacji przestrzennej. W tym celu wykonywano interpolację metodą krigingu (Brooker, 1979),
jako uznaną za najbardziej zaawansowaną i sprawdzoną w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych,
w tym do zagadnień hydrogeologicznych. Zwykle wykonywano od kilku do kilkunastu przeliczeń przy
różnych parametrach i dopasowanych modelach semivariogramu, uzyskując ostatecznie bardzo
wiarygodne, geostatystycznie zoptymalizowane rozkłady przestrzenne.
Analizę trendu występowania zjawiska suszy hydrogeologicznej przeprowadzono w oparciu o
punkty monitoringu, dla których stwierdzono pojawianie się długich, co najmniej 3 miesięcznych
ciągłych okresów niżówki/suszy. Zakładając przy tym, że taka niżówka wystąpiła przynajmniej
dwukrotnie.
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Rysunek 104 Rozkład punktów monitoringu sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych
(SOBWP) wybranych do analizy
Wyznaczenie okresów pojawiania się suszy można poprzedzić analizą długości trwania
stanów zwierciadła poniżej SNG lub wydajności źródeł poniżej SNQ (średnia niska wydajność źródła w
wieloleciu) w całym okresie obserwacji. W tym celu obliczono procentową ilość dni z obserwacjami
poniżej SNG (wartość średniego niskiego stanu z wielolecia). Jest to bowiem wartość przyjmowana
jako graniczna w różnych sposobach interpretacji niżówki/suszy w wodach podziemnych (Tarka i
Staśko, 2010; Kazimierski i in., 2009; Peters, 2003). W sytuacji, gdy obserwacje zmieniały
częstotliwość z cotygodniowej na codzienną (niektóre punkty na stacjach hydrogeologicznych),
ostateczną wartość procentową obliczano jako średnią ważoną z obu okresów. Poniżej
przedstawiono procentowy udział stanów suszy (odpowiadające okresom obserwacji poniżej średniej
z minimów rocznych) wraz z głębokościami ujętego poziomu wodonośnego.
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W grupie przyjętych do analizy punktów, o najdłuższych seriach danych, zauważa się
zależność pomiędzy występowaniem okresów suszy hydrogeologicznej i głębokością poziomu
wodonośnego (Rysunek 105, Rysunek 106), co powinno potwierdzać ogólną tendencję, że w
głębokich poziomach wodonośnych okresy niżówkowe i susze trwają w dłuższych okresach czasu,
rozciągając się na kilka sezonów. W przypadku swobodnych poziomów wodonośnych zależność jest
dość wyraźna, mimo niezadowalającego dopasowania współczynnika determinacji R2, który
informuje, jaka część zmiennej objaśnianej została wyjaśniona przez model (Rysunek 105).
Dopasowanie jest tym lepsze, im wartość R2 jest bliższa jedności. W przypadku głębszych poziomów
wodonośnych o zwierciadle napiętym linia trendu nie wykazuje jednak spadku (Rysunek 106), a
współczynnik determinacji znikomo mały, świadczący o braku dopasowania. Uzyskano pewne różnice
w interpretacji średnich wartości dla punktów o swobodnym i napiętym zwierciadle wody. Dla
swobodnych poziomów średnia wartość częstości występowania okresów suszy wynosi 32%, w tym
głębokiej suszy 14%, a dla naporowych odpowiednio: 28% i 11%, czyli przeciętnie o 3-4 % mniej, co
prawidłowo świadczy o większej podatności na suszę odkrytych poziomów wodonośnych.
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Rysunek 105 Zależność częstości występowania suszy od głębokości poziomu wodonośnego dla
punktów ze swobodnym zwierciadłem wody
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Rysunek 106 Zależność częstości występowania suszy od głębokości poziomu wodonośnego dla
punktów z napiętym zwierciadłem wody
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Rysunek 107 Rozkład okresów występowania suszy hydrogeologicznej
Z zestawienia wynika (Rysunek 107), że przeprowadzona interpretacja stanów zwierciadła
wód podziemnych pozwala wstępnie wydzielić 4 podstawowe zakresy (Tabela 13), które
jednoznacznie wskazują stopień podatności na występowanie suszy hydrogeologicznej:
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Tabela 13 Stopień podatności na wystąpienie suszy hydrogeologicznej
Nr
I
II
III
IV

Stopień podatności na wystąpienie
niżówki/suszy hydrogeologicznej
Mało podatne
Umiarkowanie podatne
Podatne
Bardzo podatne

Częstość występowania
niżówki/suszy w %
<15%
15-25%
25-35%
>35%

Analiza w zakresie występowania stanów poniżej wartości SNG i wynikających z nich okresów
suszy wskazuje, że na obszarze RZGW w Warszawie można wstępnie wyróżnić kilka bardzo
charakterystycznych przedziałów czasu, w których zaznacza się długotrwała susza hydrogeologiczna
obejmująca nawet kilka sezonów (ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy). W zależności
jednak od obszaru i ujmowanego poziomu wodonośnego występują wyraźne przesunięcia tych
okresów, a także ich wydłużenie lub skrócenie. Ogólnie można wyróżnić 3 najbardziej
charakterystyczne okresy:
- od jesieni 1983 r. do wiosny 1985 r.
- od lata 1990 r. do wiosny 1996 r. ( lub - od lata 1989 r.)
- od jesieni 2004 r. do wiosny 2010 r.
Ponadto wydziela się także krótsze, słabiej widoczne okresy, które zwykle występują w
obrębie podanych powyżej przedziałów i zaznaczają się, podobnie jak krótkie jednosezonowe
głębokie niżówki, szczególnie wyraźnie w płytkich poziomach wodonośnych o swobodnym
zwierciadle wody (np. II/80/1, II/91/1, I/211/3, II/250/1).
Jako przykład wykonanej interpretacji według zaproponowanej w ostatnim rozdziale nowej
metody, przedstawiono wyniki dla punktu II/2/1 (Rysunek 108), ujmującego wody podziemne o
napiętym zwierciadle i dla punktu II/79/1 (Rysunek 109), ujmującego wody podziemne o swobodnym
zwierciadle. Wykresy wahań zwierciadła w powyżej wymienionym załączniku (ZAL_czB_Zestawienie
wahan zwierciadla_wykresy) są jednocześnie punktem wyjścia do standardowych analiz w zakresie
wskaźnika kn.
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Rysunek 108 Przykład analizy występowania suszy w punkcie monitoringu ujmującym wody
podziemne o napiętym zwierciadle – czerwona linia oznacza wartość 50% ujemnego odchylenia,
przyjętego jako wartość graniczna suszy, a fioletowa wskazuje odchylenie na poziomie -100%,
przyjmowanego jako wartość graniczna dla głębokiej suszy.
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Rysunek 109 Przykład analizy występowania suszy w punkcie monitoringu ujmującym wody
podziemne o swobodnym zwierciadle – czerwona linia oznacza wartość 50% ujemnego odchylenia,
przyjętego jako wartość graniczna suszy, a fioletowa wskazuje odchylenie na poziomie -100%,
przyjmowanego jako wartość graniczna dla głębokiej suszy.

5.4.2. Analiza występowania zjawiska suszy na terenie RZGW w Warszawie
Jak już podano, stany zwierciadła wód podziemnych, które uznaje się za wystąpienie niżówki,
to takie, dla których wyznaczone wartości wskaźnika kn są niższe lub równe -0,1. Wartości wskaźnika
kn zostały wyliczone w cyklu ciągłym, dla wszystkich zanotowanych obserwacji. Po analizie
zestawionych wykresów wahań zwierciadła 13 punktów ostatecznie odrzucono, jako niepewnych,
będących najprawdopodobniej wynikiem wpływu czynników antropogenicznych lub znaczących
przerw w serii danych. Obliczenia przeprowadzono dla 87 punktów (Tabela 14 i Załącznik 3). W
przypadku 33 punktów otrzymano wyniki bez okresów występowania kn =< -0,1 w całym zakresie
obserwacji, zatem niżówki wyznaczono dla 54 punktów. Ustalono liczbę lat, w których wystąpiły
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niżówki, liczbę dni z zanotowanymi niżówkami, a następnie przeliczono przeciętną ilość dni
przypadających na niżówkę, która po uśrednieniu dla wszystkich punktów daje 17 dni/niżówkę. Przy
czym wartości zmieniają się w zakresie od kilku dni do 52 dni.
Tabela 14 Zestawienie danych o niżówkach według wskaźnika kn
Nr SOH
II/2/1
II/3/1
II/6/1
II/7/1
II/9/1
II/10/1
II/16/1
II/18/1
II/22/1
II/24/1
II/25/1
II/34/1
II/36/1
II/38/1
I/40/4
II/74/1
II/79/1
II/80/1
II/83/1
II/85/1
II/91/1
II/92/1
II/94/1
II/95/1
II/98/1
II/100/1
II/103/1
II/104/1
II/106/1
II/130/1
II/169/1
II/172/1
II/177/1
II/178/1
II/188/1
II/197/1
II/198/1
II/199/1
I/211/1
I/211/3
II/231/1
II/234/1

Liczba dni
Liczba
Liczba
Częstość
przypadających
lat z
dni z
występowani
przeciętnie na
niżówką niżówką
a niżówki (%)
niżówkę
14
315
22.5
15.5
5
25
5.0
1.3
1
2
2.0
0.1
0
0.0
0
0.0
0
0.0
2
39
19.5
1.9
10
419
41.9
20.5
6
166
27.7
8.5
0
0.0
3
3
1.0
0.1
16
410
25.6
24.3
5
10
2.0
0.6
4
101
25.3
5.2
2
8
4.0
0.5
12
295
24.6
20.8
0
0.0
5
56
11.2
2.7
6
196
32.7
21.9
1
1
1.0
0.1
0
0.0
0
0.0
2
66
33.0
3.4
4
26
6.5
1.5
8
28
3.5
1.4
1
8
8.0
0.4
0
0.0
0
0.0
11
189
17.2
8.3
0
0.0
0
0.0
16
415
25.9
23.0
5
50
10.0
2.5
10
108
10.8
5.4
15
288
19.2
15.4
1
3
3.0
0.2
8
143
17.9
7.3
10
60
6.0
3.1
17
196
11.5
12.2
7
108
15.4
6.7
0
0.0
0
0.0

Częstość
występowani
a głębokiej
niżówki (%)
5.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
8.6
0.0
0.0
0.1
18.6
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
3.2
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.8
0.0
0.1
0.0
0.0
2.1
0.0
0.0

Charakter
punktu
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte

Głębokość
poziomu
wodonośnego
(m p.p.t.)
68.5
20.4
19.4
55.3
9.4
24.7
24
4.05
26.2
6.7
29.8
6
181
58.5
75.5
75
10
5
57.5
27.8
9
25
37.4
22
1.1
66.4
32.4
39
1
33
51
12.1
16
12
123
65
16
72
212
0.5
10
67.8
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II/235/1
II/236/1
II/237/1
II/239/1
II/244/1
II/245/1
II/246/1
II/250/1
II/253/1
II/254/1
II/276/1
II/277/1
II/278/2
II/289/1
II/296/1
II/304/1
II/319/1
II/320/1
II/322/1
II/323/1
II/327/1
II/330/1
II/331/1
II/334/1
II/335/1
II/337/1
II/338/1
II/368/1
II/369/1
II/383/1
II/384/1
II/385/1
II/386/1
II/392/1
II/393/1
II/394/1
II/396/1
I/474/1
I/474/2
I/474/3
I/475/1
I/475/2
I/475/3
I/476/1
I/476/2

5

13
5

9
19
7

1
1

8

1
1
5
4
1
5
10
5
6
12
10
5

12
12
6

21
0
0
0
0
524
17
0
0
0
228
596
110
0
0
0
0
7
1
0
0
155
6
0
1
1
0
261
44
4
89
496
29
160
168
366
38
0
0
0
452
485
173
0
0

4.2

40.3
3.4

25.3
31.4
15.7

7.0
1.0

19.4

1.0
1.0
52.2
11.0
4.0
17.8
49.6
5.8
26.7
14.0
36.6
7.6

37.7
40.4
28.8

1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
32.0
1.1
0.0
0.0
0.0
12.1
41.0
7.7
0.0
0.0
0.0
0.0
0.4
0.1
0.0
0.0
11.3
0.3
0.0
0.1
0.1
0.0
17.7
2.6
0.3
4.9
27.5
1.6
9.2
9.7
21.0
2.2
0.0
0.0
0.0
36.2
37.7
13.4
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.9
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.3
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.6
0.0
0.0
0.0
1.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
24.0
24.0
0.0
0.0
0.0

Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. swobodne
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. napięte
Zw. swobodne

5
38
20.1
14.7
20
69
32
18
39.5
68
31.6
66
16
30
6.7
24.15
5.5
34.5
31
42.4
19
5
15.4
23.5
27.5
24
27
13.5
7
29.2
14
32
29
4
26.6
44.6
9.5
50
35.5
163
74
110
24
203
21.7

Uwzględniając inercję systemów wód podziemnych, bardzo różną, opóźnioną w czasie
reakcję na zasilanie, a także fakt, że pomiary w sieci obserwacyjnej są wykonywane w cyklu
1raz/tydzień (czyli zwykle 4 pomiary w miesiącu, pomijając nieliczne stacje hydrogeologiczne), bardzo
korzystne jest przedstawienie niżówek w układzie miesięcznym. W tym celu zidentyfikowano

146

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

szczegółowo wszystkie miesiące, w których występowała niżówka, wyznaczono początek i koniec
każdej niżówki i ustalono czas trwania każdej z nich. Wyniki zbiorczo przedstawiono w załączniku 4.
W ten sposób, ustalone wstępnie powyżej, najbardziej charakterystyczne okresy niskich stanów
można wydzielić znacznie dokładniej, jako okresy trwania niżówek/susz w wodach podziemnych na
podstawie wskaźnika kn.

200
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Liczba miesięcy z niżówką

Zgodnie z wykresem prezentującym sumaryczną liczbę miesięcy z niżówką we wszystkich
punktach w wieloleciu 1974-2013 (Rysunek 110) średnia wartość dla całego zbioru wszystkich
wartości jest równa 49. Lata z wartościami niższymi od średniej to przedziały: 1974-1988 z niewielką
przerwą dla roku 1987, gdy zanotowano 54 niżówki oraz 1995-2004 (tylko nieco wyższa wartość w
1996 – 54). Niskie wartości przypadają także na lata 2010-2011 i w 2013 r. Natomiast przedziały czasu
o wartościach wyraźnie wyższych od średniej to 1989-1994 i 2005-2009 (jedynie w 2007 wartość
bliska średniej równa 48). Można jednoznacznie stwierdzić, że najbardziej suchym rokiem ze względu
na stany wód podziemnych i notowane niżówki był rok 1992, kiedy zanotowano 189 takich miesięcy.
Dlatego też rok ten oznaczono kolorem w zał. 4. Również bardzo wysokie wartości rzędu 145-152
zanotowano dla lat 1990, 1991 i 1993. W roku 1994 już nieco mniej - 113 miesięcy z niżówką. Zatem
wykres potwierdza, zgodnie z obrazem w zał. 4, że na lata 1990-1994 (a nawet od 1989 r.) przypada
okres najniższych stanów na całym badanym obszarze. Drugi znaczący pik na wykresie występuje w
latach 2008-2009, sięgając 89-99 miesięcy z niżówką, a dodatkowo poprzedzają ten okres trzy lata
(2005-2007) ze stosunkowo wysokimi wartościami rzędu 48-58. Natomiast wyraźnie najmniejszą
liczbę niżówek, a nawet brak, zanotowano w latach od 1999 do 2001 (od 0 do 2 niżówek), a okres
wysokich stanów można przeciągnąć wstecz do roku 1997 (27 miesięcy) i wprzód do roku 2004 (1827 miesięcy). Potwierdzają się zatem wstępnie ustalone okresy suszy, podane powyżej.

Rok

Rysunek 110 Liczba miesięcy z niżówką sumarycznie we wszystkich punktach w wieloleciu 19742013
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Analizując liczbę niżówek oddzielnie dla każdego miesiąca (Rysunek 111) można
zaobserwować, że miesiącem najbardziej zagrożonym pod względem niżówki/suszy w wodach
podziemnych jest październik, na który przypada ogółem w wieloleciu 1974-2013 aż 213 miesięcy z
niżówką. Wartość powyżej 150 występuje w przypadku stycznia, lutego, lipca, sierpnia, września,
listopada i grudnia. Na pozostałe miesiące, od kwietnia do czerwca, przypadają wartości od 122 do
135.

liczba miesięcy z niżówką
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Rysunek 111 Liczba niżówek w kolejnych miesiącach we wszystkich punktach w wieloleciu 19742013
Przeprowadzona dla poszczególnych punktów analiza trwania niżówek została zestawiona w
tabeli (Tabela 15). Liczba miesięcy z niżówką waha się w przedziale od 1 do 128, występują też punkty
bez niżówki (II/85/1, II/335/1, II/337/1). Wartości najwyższe >100 miesięcy dotyczą punktów:
II/172/1, II/211/1, II/245/1, II/385/1, II/475/2. Także wysokie wartości od 80 do 100 zanotowano w
punktach: II/18/1, II/34/1, II/188/1, II/394/1, przy średniej wnoszącej 37. Ogólnie wartości wyższe o
średniej zanotowano dla 22 punktów, czyli w 41% przypadków.
Warto prześledzić też niżówki występujące w październiku (Tabela 15), czyli wcześniej
opisanym miesiącu o najczęściej występujących niżówkach. W tym wypadku zakres zmienności waha
się od 1 do 12, przy czym w 13 przypadkach nie zanotowano ani jednego października z niżówką.
Najwięcej, 10 i powyżej, przypada na punkty: II/2/1, II/34/1, II/188/1, II/211/1, II/245/1, II/475/2, co
potwierdza wcześniejsze dane dotyczące tych punktów. Średnia wartość niżówek występujących w
październiku to 4. Jak już podano, najbardziej suchy rok 1992, manifestuje się największą liczbą
niżówek w punktach obserwacyjnych. I tak, najwyższymi wartościami z zakresu 8-12, charakteryzują
się następujące punkty: II/2/1, II/74/1, II/172/1, II/188/1, I/211/3, II/245/1, II/276/1, II/368/1,
II/385/1, II/393/1, II/394/1, I/475/2, I/475/3. Jednocześnie dla 23 punktów nie stwierdzono żadnego
takiego miesiąca w 1992 r., co wpływa na uzyskaną średnią równą 3,6 (Tabela 15).
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Tabela 15 Charakterystyka niżówek w punktach badawczych
Nr
punktu

Miesiące z niżówką w
wieloleciu 1974-2013

Niżówki występujące
w październiku w wieloleciu
1974-2013

Miesiące z niżówką
występujące w 1992
r.

II/2/1
II/3/1
II/6/1
II/16/1
II/18/1
II/22/1
II/25/1
II/34/1
II/36/1
II/38/1
I/40/4
II/74/1
II/80/1
II/83/1
II/85/1
II/94/1
II/95/1
II/98/1
II/100/1
II/106/1
II/172/1
II/177/1
II/178/1
II/188/1
II/197/1
II/198/1
II/199/1
I/211/1
I/211/3
II/235/1
II/245/1
II/246/1
II/276/1
II/277/1
II/278/2
II/320/1
II/322/1
II/330/1
II/335/1
II/337/1
II/368/1
II/369/1
II/383/1
II/384/1
II/385/1
II/386/1
II/392/1

77
8
1
10
92
47
1
97
3
26
2
74
26
46
0
15
8
6
2
52
102
13
34
83
1
37
17
125
47
6
128
6
64
13
29
2
2
39
0
0
60
11
2
21
113
8
39

10
1
0
1
8
5
0
12
0
3
0
9
5
4
0
2
1
2
1
6
9
3
8
11
0
4
0
11
7
0
11
0
7
2
5
0
1
5
0
0
5
1
0
3
9
1
4

9
3
1
0
0
0
0
2
0
7
0
9
2
0
0
0
0
1
0
5
11
4
5
8
0
5
3
2
8
0
12
0
9
7
7
0
0
3
0
0
12
0
0
1
10
0
0
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II/393/1
II/394/1
II/396/1
I/475/1
I/475/2
I/475/3
Średnia

57
85
12
43
123
52
37.1

7
8
2
3
10
6
4.0

9
12
2
0
12
8
3.6

Gdyby szczegółowo rozważyć, ile wystąpiło w wieloleciu niżówek właśnie w wytypowanym
miesiącu październiku (Rysunek 112), to oczywiście również największa liczba przypada na 1992 r. i
jest równa 24. Wysokie wartości występują także dla lat 1989-1994 od 10 do 14, a w latach 20052009 wahają się pomiędzy 5 i 10, przy średniej w granicach 5. Dla pozostałych lat wartości są w
większości właśnie poniżej tej średniej.

Liczba niżówek w październiku
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Rysunek 112 Liczba niżówek w miesiącu październiku w wieloleciu 1974-2013
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 113). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). Punkty z
wartościami z najwyższych zakresów, powyżej 34 są zgromadzone na południowym-zachodzie
obszaru, po zachodniej stronie Wisły, sygnalizując, że jest to obszar potencjalnie najbardziej
zagrożony występowaniem suszy w wodach podziemnych. W całej północnej i środkowej części
obszaru dominują natomiast wartości z najniższych przedziałów od 0 do 34. Charakterystyczny jest
punkt II/245/1 o wartości 128. Na południowy-wschód od Lublina występuje zdecydowana przewaga
wartości równych 0 i tylko punkt II/330/1 wykazuje wartość w środkowym przedziale 34-65.
Podobnie w układzie przestrzennym wygląda sytuacja przy analizie występowania niżówek w
październiku (Rysunek 114). Na południowym-zachodzie obszaru występuje kilkanaście punktów z
wartościami z zakresu powyżej 4 i są wśród nich opisane wcześniej punkty z wartościami powyżej 10.
Na północy jest zdecydowana przewaga punktów z zerową i czasem 1 wartością. Ponownie
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charakterystyczny jest tu punkt II/245/1 z liczbą równą 11. Na południowym-wschodzie dominują
wartości zerowe.

Rysunek 113 Liczba miesięcy, w których występowała niżówka w wieloleciu 1974-2013

151

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

Rysunek 114 Rozkład występowania niżówki w październiku w wieloleciu 1974-2013

Kolejnym krokiem było wyznaczenie długotrwałych ciągłych niżówek, trwających co najmniej 3
miesiące, które można utożsamiać z okresami suszy hydrogeologicznej. Obliczono liczbę
niżówek/suszy, średnią długość trwania, a także maksymalną i minimalną długość w każdym punkcie
(Tabela 16). Ustalono też lata, w których w sposób ciągły taka niżówka występowała. W tabeli
podano również dokładne miesiące i lata rozpoczęcia i zakończenia najdłuższej suszy w wodach
podziemnych. Dokładny rozkład czasowy wszystkich niżówek trwających przynajmniej 3 miesiące, z
podanymi długościami każdej z nich w miesiącach, przedstawiono na diagramie wielolecia (Załącznik
cyfrowy (zgodnie z cyfrowym załącznikiem ZAL_cz_B_HGEOLOG_Nizowki_trwajace_min_3_
miesiace_TABELA). Przy czym jeśli dwie niżówki o długości powyżej 3 miesięcy były rozdzielone tylko
1 miesiącem przerwy, wówczas je łączono.
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Największą liczbę niżówek/suszy trwających przynajmniej 3 miesiące, powyżej 5, zanotowano dla
punktów (Tabela 16): II/2/1, II/34/1, II/74/1, II/172/1, II/178/1, II/188/1, II/211/1, II/211/3 i II/393/1.
Średnia dla przyjętych punktów wynosi 2,8.
Biorąc pod uwagę średnią długość niżówki/suszy trwającej co najmniej 3 miesiące uzyskano przedział
zmienności w zakresie od 3 do 60, przy średniej wynoszącej 13,8. Maksymalna długość niżówki/suszy
waha się od 3 do 86, a minimalna od 3 do 18, pomijając przypadki gdy występuje jedna niżówka.
Tabela 16 Niżówki/susze w wodach podziemnych trwające co najmniej 3 miesiące
Nr
punktu

Liczba
niżówek/
suszy

Średnia długość
niżówki/suszy
(mies.)

Max. długość
niżówki/suszy
(mies.)

Min. długość
niżówki/suszy
(mies.)

Czas trwania
najdłuższej
niżówki/suszy

II/2/1

8

9.3

34

3

IV 1990 - III 1992

II/3/1

1

3.0

3

3

VIII 1992 - X 1992

II/6/1

0

0

0

II/16/1

1

9.0

9

9

V 2009 - I 2010

II/18/1

2

45.5

73

18

XII 2004 - XII 2010

II/22/1

3

12.7

20

4

IV 1976 - XI 1977

II/25/1

0

0

0

II/34/1

7

32

5

II/36/1

0

0

0

II/38/1

2

20

6

I/40/4

0

0

0

II/74/1

9

8.2

11

7

VI 1990 - IV 1991

II/80/1

4

6.0

12

3

I 2002 - XII 2002

II/83/1

5

9.0

14

3

I 2005 - II 2006

II/85/1

0

0

0

II/94/1

1

15.0

15

15

IX 1986 - XI 1987

II/95/1

1

4.0

4

4

III 1989 - VI 1989

II/98/1

1

3.0

3

3

IX 2005 - XI 2005

II/100/1

0

0

0

II/106/1

3

16.0

29

3

VIII 1992 - XII 1994

II/172/1

7

13.1

41

3

IX 1989 - I 1993

II/177/1

2

5.0

6

4

I 1986 -VI 1986

II/178/1

6

4.3

6

3

VI 2008 - XI 2008

II/188/1

10

7.7

19

3

V 1989 - XI 1990

II/197/1

0

0

0

II/198/1

4

8.5

15

5

XII 1984 - II 1986

II/199/1

3

3.0

3

3

VI 1992 -VIII 1992

I/211/1

7

17.0

59

3

VI 1980 - IV 1985

I/211/3

7

6.1

9

3

VI 2012 - II 2013

II/235/1

0

0

0

II/245/1

3

41.3

86

12

II/246/1

0

0

0

II/276/1

4

15.5

23

7

13.3
13.0

VII 2007 - II 2010
IX 1992 - IV 1994

IV 1989 - V 1996
VIII 1994 - III 1995
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II/277/1

2

6.5

10

3

VI 1992 - III 1993

II/278/2

5

5.4

9

4

VII 1992 - III 1993

II/320/1

0

0

0

II/322/1

0

0

0

II/330/1

5

18

6

II/335/1

0

0

0

II/337/1

0

0

0

II/368/1

1

60.0

60

60

I 1990 - XII 1994

II/369/1

1

8.0

8

8

VII 1986 - II 1987

II/383/1

0

0

0

II/384/1

3

6.3

9

3

VIII 1984 - IV 1985

II/385/1

3

37.0

68

18

II 1987 - IX 1992

II/386/1

0

0

0

7.8

V 1995 - X 1996

II/392/1

3

13.0

19

4

X 2011 - IV 2013

II/393/1

10

4.9

12

3

II 1984 - I 1985

II/394/1

4

21.3

59

3

I 1989 - XI 1993

II/396/1

2

4.0

4

4

X 1993 - I 1994

I/475/1

2

20.5

37

4

VII 2007 - VII 2010

I/475/2

4

30.0

69

5

VII 2007 - VII 2010

I/475/3

5

10.6

20

3

X 1989 - V 1991

Średnia
2.8
13.8
17.9
4.9
(zgodnie z cyfrowym załącznikiem ZAL_cz_B_HGEOLOG_Nizowki_trwajace _min_3_ miesiace_TABELA)

Po przedstawieniu tych wartości na mapie (Rysunek 115) widać ponownie nagromadzenie
punktów z przypisanymi wyższymi przedziałami wartości (>3) w południowo-zachodniej części
obszaru, a pojedyncze punkty, jak II/74/1 i II/393/1 osiągają zakres wartości od 8 do 10. Wysokie
wartości występują także na zachodzie w punktach wzdłuż Wisły. Natomiast na pozostałym obszarze,
zarówno na północy jak i na południowym-wschodzie, dominuje brak długo trwających niżówek, a w
pojedynczych, opisanych już wcześniej punktach, jest to przedział od 2 do 4.
Zdecydowanie klarowniejszy obraz powstaje po wykonaniu przestrzennej interpolacji
wartości punktowych. Wykorzystano w tym celu metodę krigingu zwykłego, z zakresem próbkowania
4-5 przy przyjętym dystansie korelowania punktów 40 km. Po kilku próbach i uzyskaniu właściwego
modelu semiwariogramu, wykonano ostateczną mapę rozkładu niżówek trwających co najmniej 3
miesiące (Rysunek 116). W związku z tym, że w środkowo-wschodniej części obszaru brak jest
punktów z odpowiednimi danymi, obliczenia prowadzono wielokrotnie, tak sterując
geostatystycznymi parametrami krigingu, że rozkład w tej części jest geostatystycznie
zoptymalizowany i wyinterpretowany możliwie wiarygodnie. Niemniej jednak, przy braku danych,
mogą powstawać pewne niedokładności i nieciągłości obrazu w postaci artefaktów.
Na mapie widać teraz bardzo wyraźnie obszar wysoczyznowy na SW, od Garbu
Gielniowskiego po Wysoczyznę Rawską, na którym występują najwyższe wartości z zakresu 3-5 i >5.
Drugi mniejszy taki obszar wydziela się na zachodzie w rejonie Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny
Płockiej. Bardziej lokalne wystąpienia wyższych wartości rzędu od 2 do 5, znajdują się w części
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północnej i jedno na południowym-wschodzie, nie zmieniając ogólnego obrazu, na którym dominuje
barwa zielona wskazująca, że liczba długotrwałych niżówek/suszy nie przekracza 2.

Rysunek 115 Występowanie niżówek/suszy trwających co najmniej przez 3 miesiące w wieloleciu
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Rysunek 116 Mapa rozkładu niżówek/suszy trwających co najmniej przez 3 miesiące w wieloleciu
Na mapie częstości występowania niżówek (Rysunek 117) można zauważyć, że zdecydowana
większość punktów z wyższymi przedziałami wartości występuje także w południowo zachodniej
części obszaru, po zachodniej stronie doliny Wisły. Przy czym dość wyraźnie zaznacza się pas
podwyższonych wartości, z kilkoma punktami z zakresu 20-30%, biegnący z południa od JCWPd 102
poprzez JCWPd 85, 63, 65. Jest to zatem głównie obszar wysoczyznowy, od rejonu Gór
Świętokrzyskich, po Wzniesienia Łódzkie i Wysoczyznę Rawską. Dwa punkty z wyższymi wartościami
znajdują się także bardziej na zachód, wzdłuż Wisły. Punkt II/18/1, znajdujący się na wschód od
Warszawy, leży natomiast również na obszarze wysoczyzny. W rejonie Warszawy są to wartości niskie
0-10%. Na pozostałym obszarze dominują wartości z najniższego przedziału 0-5%, a często są to
wartości zerowe. W całej północnej części występują właśnie wartości 0-5%, poza dwoma wyjątkami
(punkt II/245/1 i II/83/1). Pierwszy z punktów leży na Nizinie Sępopolskiej przy północnej granicy
Pojezierza Mazurskiego, ale drugi już na obszarze wysoczyznowym (Wysoczyzna
Wysokomazowiecka). Powyższe dane wskazują, że obszary wyżynne i wysoczyznowe są bardziej
predestynowane do występowania niżówek, co zostało uwzględnione w dalszych analizach, włączając
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właśnie regionalizację fizyczno-geograficzną obszaru. Biorąc pod uwagę tendencję do występowania
głębokich niżówek (Rysunek 118) można stwierdzić, że na całym obszarze dominują bardzo niskie
przedziały wartości, głównie 0-5%, ale kilka punktów z wyższymi wartościami pojawia się również na
SW od Warszawy, potwierdzając obserwacje z poprzedniej mapy.
Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy natomiast na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119). Punkty o
wyższych wartościach (od 6 do 11) układają się pasem SSE-NNW, w wyróżnionym już obszarze
wysoczyznowym. Dodatkowo wspomniane już dwa punkty leżące na zachodzie (JCWPd 47 i 48, rejon
Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego) wykazały najwyższe wartości rzędu 12-14 niżówek.

Rysunek 117 Częstość występowania okresów Rysunek 118 Częstość występowania okresów
niżówek
głębokich niżówek
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Rysunek 119 Częstość występowania niżówek/suszy o długości trwania powyżej 3 miesięcy w roku
Aby umożliwić pełniejszą przestrzenną analizę zjawiska suszy w wodach podziemnych należy
z przeliczonych wartości punktowych przejść na interpretację obszarową. W tym celu wykonano
interpolację metodą krigingu. Po przetestowaniu kilkunastu wariantów interpolacji i dopasowanych
modeli semivariogramu uzyskano bardzo wiarygodne rozkłady przestrzenne (Rysunek 120) przy
modelu sferycznym z minimum 5 lub 6 punktami w obszarze próbkowania. Obszary o najwyższej
częstości występowania okresów niżówki, powyżej 20%, występują w południowo-zachodniej części
obszaru. Rozkład jest zgodny z opisanym przebiegiem w pasie wysoczyznowym. Obszary głębokiej
niżówki potwierdzają się również w tej części obszaru (Rysunek 121). Przejrzysty rozkład znajdujemy
również na mapie niżówek trwających powyżej 3 miesięcy (Rysunek 122). W tym przypadku
zdecydowanie najwyższymi wartościami od 4 do >6 przypadków charakteryzuje się ten sam SW
obszar i rejon środkowy. Na pozostałym obszarze przeważa zakres 0-2, czyli brak lub 1-2 niżówki
trwające powyżej 3 miesięcy.
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W celu dopasowania uzyskanych wyników do specyfiki występujących na tym obszarze
regionów geograficznych, dodatkowo sporządzono mapę głównych wydzieleń fizycznogeograficznych (Rysunek 123), w tym obszary wyżynne na południu: Wyżyna Lubelska, Wyżyna
Kielecka, Wyżyna Przedborska; obszary wysoczyznowe Wzniesień Południowomazowieckich; obszar
równin i wysoczyzn w całej centralnej części obszaru - na Nizinie Środkowomazowieckiej, Nizinie
Południowopodlaskiej, Nizinie Północnomazowieckiej i Nizinie Północnopodlaskiej; na północy
Pojezierze Mazurskie i Nizina Sępopolska; obszary dolin i kotlin, związane z przebiegiem głównych
rzek (jak Kotlina Warszawska, Dolina Środkowej Wisły, Dolina Dolnego Bugu). Należy równocześnie
pamiętać, że brak opadów i zasilania infiltracyjnego dotyka najszybciej i w największym stopniu
obszarów alimentacji, gdzie formowane są zasoby wód podziemnych, dlatego ważne jest wydzielenie
także mniejszych obszarów wysoczyznowych w obrębie makroregionów o charakterze nizinnym w
całej środkowej części obszaru. Z kolei stabilizująca rola dolin rzecznych czy też obszarów jeziornych,
decyduje o mniejszej intensywności suszy w wodach podziemnych.
Na wykonanych warstwach tematycznych:
1/ występowania niżówki (Rysunek 120),
2/ tendencji do głębokiej niżówki (Rysunek 121),
3/ występowania niżówek/suszy o długości powyżej 3 miesięcy (Rysunek 122)
4/ rodzajów wydzieleń geograficznych (Rysunek 123),
przeprowadzona została analiza wielokryterialna, uwzględniająca geostatystyczny wpływ zarówno
interpretowanych obszarów suszy, jak też wydzieleń wynikających z podziału fizycznogeograficznego. Wykonano w tym celu model wykorzystujący warstwy rastrowe z przypisanymi
wartościami zmiennej zregionalizowanej. Wyjściowe mapy podlegały reklasyfikacji do przyjętej skali
6-cio punktowej, wynikającej z przedziałów zmienności wartości wyjściowych. Tak ujednolicone
zakresy zmienności mogły być dodatkowo modyfikowane poprzez przyjęcie współczynnika
skalowania, jednak w większości utrzymano wyjściową zmienność w zakresie od 1 do 6. Po tych
operacjach w modelu założono dla każdej warstwy informacyjnej współczynnik wpływu w zależności
od wagi czynnika w kształtowaniu suszy. Po przetestowaniu kilku wariantów przyjęto następujące
współczynniki:
- 50% dla warstwy występowania niżówki;
- 30% dla warstwy występowania niżówek/suszy o długości powyżej 3 miesięcy;
- 20% dla warstwy z tendencją do głębokiej niżówki.
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Rysunek 120 Mapa częstości występowania niżówek

Rysunek 121 Mapa częstości występowania głębokich niżówek
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Rysunek 122 Mapa częstości występowania niżówek/suszy o długości trwania powyżej 3 miesięcy
w roku

Rysunek 123 Rozkład punktów monitoringu na tle rodzaju wydzieleń geograficznych
Z obliczeń modelu uzyskano warstwę wynikową, którą poddano analizie zależności od pozycji
w układzie fizyczno-geograficznym. Zastosowano podobną procedurę, jak opisana powyżej,
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przypisując jednak czynnikowi suszy wysoki współczynnik wpływu na poziomie 70%, co w efekcie
dało bardzo realistyczny ostateczny wynik intensywności suszy hydrogeologicznej (Rysunek 124). Na
tej podstawie można było wprost zidentyfikować i przypisać klasy dla obszarów: silnej (klasa I),
średniej (klasa II), umiarkowanej (klasa III), słabej (klasa IV) i bardzo słabej (klasa V) suszy
hydrogeologicznej.

Rysunek 124 Klasyfikacja intensywności suszy hydrogeologicznej

5.4.3. Analiza trendu występowania suszy hydrogeologicznej
5.4.3.1. Analiza trendu zmian położenia zwierciadła wód podziemnych
W przypadku tak długich, ponad 30 letnich obserwacji, warto przeanalizować linie trendu
wyznaczonych wartości (ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy). Wyniki wskazują, że
punkty rozkładają się po równo, w nieco ponad połowie przypadków (48) ma miejsce tendencja
wzrostowa, w 45 zaznacza się trend opadający, a 7 wykazuje stabilizację (Rysunek 125). Warto
zauważyć, że dla punktów o swobodnym zwierciadle wody linia trendu obniża się w zdecydowanej
większości przypadków (11 na 15), świadcząc o większej podatności płytkich poziomów na zmiany
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warunków zasilania czy też ogólnie na zmiany klimatyczne. Zatem właśnie na obszary JCWPd, w
których obserwuje się tendencję spadkową należy zwrócić szczególną uwagę. Dla porównania
przedstawiono trendy zmian zwierciadła wód podziemnych za wielolecie 1985 – 2010 na podstawie
analiz statystycznych z punktów monitoringu oraz informacjach zawartych w opracowaniu
„Identyfikacja..., 2013”.
Na trend zmian zwierciadła składa się bardzo wiele czynników o charakterze naturalnym i
antropogenicznym. Oczywiście jednym z podstawowych jest suma opadów atmosferycznych
decydująca o zasilaniu poziomów wodonośnych. Równoleżnikowy rozkład opadów pod wpływem
różnorodnych czynników geograficznych oraz cyrkulacji atmosferycznej zaznacza się we wszystkich
porach roku. Największe sumy opadów na obszarze administrowanym przez RZGW w Warszawie
występują na północy oraz na południowym-zachodzie. Ogólnie jest to zatem zgodne z
występowaniem większości punktów z tendencją do obniżania właśnie w środkowym pasie,
obejmującym Nizinę Północnomazowiecką, Nizinę Środkowomazowiecką oraz Nizinę
Północnopodlaską i wschodni fragment Pojezierza Mazurskiego (Pojezierze Ełckie, Pojezierze
Wschodniosuwalskie). Zwraca uwagę rozprzestrzenienie takiej tendencji właśnie w kierunku NE,
gdzie na obszarze JCWPd 22, 32 i 52 znajduje się 8 takich punktów i dla większości z nich trendy dla
wielolecia 1985-2010 są zbieżne. Jednocześnie jednak są tu punkty nr II/235/1, II/231/1 czy II/239/1
wykazujące wyraźny trend rosnący i reprezentujące napięte poziomy w utworach czwartorzędowych.
Punkt II/260/1, ujmujący poziom porowo-szczelinowy w utworach kredowo-jurajskich, wprawdzie
także wykazuje trend rosnący, jednak nie należy go porównywać, gdyż w tym przypadku dane do
interpretacji obejmują jedynie okres od 1990 r.
W części południowej RZGW, obejmującej obszary wyżynne, dominują wyraźnie punkty z
trendem wzrostowym. Największe zmiany poziomu wód podziemnych zachodzą na obszarach
odwodnień górniczych oraz w miejscach intensywnej eksploatacji wód podziemnych na potrzeby
gospodarki i zaopatrzenia ludności. Z analizy można zatem odrzucić punkty związane z
oddziaływaniem odwadniania kopalń, gdzie trend opadający jest oczywisty. Te elementy zostaną
opisane w rozdziale dotyczącym antropogenicznych czynników wpływających na zagrożenie suszą
hydrogeologiczną.
Na podstawie wykazanych zależności bardzo trudno jest jednoznacznie ustalić obszary, na
których występuje nasilenie spadkowego przebiegu, mogącego świadczyć o tendencji do narastania
niżówek/suszy. W wielu przypadkach czynnikiem stabilizującym jest np. strefa drenażu doliny Wisły
czy też innych głównych rzek, zwłaszcza w odniesieniu do płytszych horyzontów wodonośnych.
Raczej, tak jak opisano, należy oczekiwać ewentualnego szybszego narastania problemu suszy w
płytszych poziomach wodonośnych, szczególnie w obszarach zasilania.
Na podstawie Identyfikacji....(2013) można wskazać obszary szczególnie podatne na zmiany
oraz zagrożonych zmianami położenia zwierciadeł wód podziemnych, co pozostaje w zgodności z
poczynionymi ustaleniami w interpretowanym dłuższym okresie. Podział ten przewidywał
rozdzielenie terenów zagrożonych pod kątem przyczyn antropogenicznych oraz naturalno –
antropogenicznych. Obszary obniżeń powstałe z przyczyn antropogenicznych skupiają się głównie w
południowej i południowo – zachodniej części, natomiast mające podłoże klimatyczne zajmują
środkową, północną i północno – wschodnią część terenu badań. Rozmieszczenie obszarów o
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antropogenicznej genezie wynika z nagromadzenia tam obszarów zurbanizowanych odznaczających
się intensywną eksploatacją wód podziemnych na potrzeby zaopatrzenia ludności, gospodarcze lub
odwodnień górniczych. Z kolei obszary obniżeń z przyczyn naturalnych zgromadzone są głównie w
rejonach o znacznie mniejszym zaludnieniu (m. in. Mazury, Podlasie). Są oczywiście wyjątki, tak jak
spadek poziomu zwierciadła wód podziemnych w Białymstoku. Przedstawione informacje
prawidłowo wyjaśniają zatem zależności, wynikające z analizy trendów, wskazując na wyraźny podział
zagrożeń w opisanych częściach obszaru.

Rysunek 125 Trend zmian położenia zwierciadła wód podziemnych

5.4.3.2. Analiza trendu występowania zjawiska suszy
Analizę trendu występowania zjawiska suszy hydrogeologicznej przeprowadzono dla
punktów, w których stwierdzono pojawianie się długich, co najmniej 3 miesięcznych ciągłych okresów
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niżówki/suszy. Przy jednoczesnym założeniu, że taka niżówka wystąpiła przynajmniej dwukrotnie.
Jest to zatem 38 punktów (Tabela 17), dla których wykresy wskaźnika kn z liniami trendu i opisanymi
wartościami współczynnika determinacji R2 przedstawiono na poniższych rycinach (Załącznik cyfrowy
- ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy a wybrane przykłady na Rysunek 126).
Dopasowanie wielomianowej funkcji zmienia się w szerokim zakresie od R2 = 0,165 do 0,
9507 (Tabela 17), przy czym znaczna część wartości wykazuje dobry poziom dopasowania. W
przypadku 26 punktów, czyli w 68 % przypadków, są to wartości wyższe od 0,5. Dopasowanie
zadowalające i dobre (powyżej 0,6) zanotowano w 19 przypadkach.
Tabela 17 Wartości współczynnika determinacji dla linii trendu
Nr punktu

Współczynnik
determinacji R2

Nr punktu

Współczynnik
determinacji R2

II/2/1
II/3/1
II/16/1
II/18/1
II/22/1
II/34/1
II/38/1
II/74/1
II/80/1
II/83/1
II/94/1
II/95/1
II/98/1
II/106/1
II/172/1
II/177/1
II/178/1
II/188/1
II/198/1

0.4941
0.4458
0.8421
0.8159
0.7855
0.7591
0.7805
0.5361
0.4485
0.4124
0.5164
0.2404
0.5783
0.3154
0.5007
0.6638
0.4675
0.7321
0.3098

II/199/1
I/211/1
I/211/3
II/245/1
II/276/1
II/277/1
II/278/2
II/330/1
II/368/1
II/369/1
II/384/1
II/385/1
II/392/1
II/393/1
II/394/1
II/396/1
I/475/1
I/475/2
I/475/3

0.5675
0.8089
0.2296
0.9507
0.7293
0.8148
0.5348
0.4594
0.7949
0.7984
0.1165
0.8910
0.5904
0.6238
0.9096
0.1399
0.7613
0.7742
0.6292

Przestrzenny rozkład punktów nie jest równomierny, chociaż pokrywają niemal cały obszar.
Zdecydowanie jednak przeważają punkty zlokalizowane w części południowo-zachodniej, co wynika z
ustalonych już wcześniej obszarów o największej intensywności suszy w wodach podziemnych.
Właśnie dla tych rejonów wydaje się najważniejsze ustalenie także trendów zjawiska suszy, gdyż są
potencjalnie najbardziej narażone. W punktach, w których występują przerwy w obserwacjach,
starano się dla tych okresów analizować trend przez analogię do sąsiednich punktów.
Na obszarze najbardziej wysuniętym na południe, w rejonie na SW od Lublina (punkty
II/385/1, II/368/1, II/369/1, II/106/1, II/385/1 – JCWPd 102, JCWPd 103, JCWPd 104, JCWPd 87 i
JCWPd 88), we wszystkich punktach występuje wyraźny trend spadkowy od początku lat 80-ych, w
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latach 1981-1994. Przy czym do roku 1994 trwa jedynie w punkcie II/106/1, a w pozostałych,
wysuniętych bardziej na południe, kończy się wcześniej w roku 1990, a nawet w 1987 r. w punkcie
II/369/1. W późniejszym okresie obserwuje się już tendencję rosnącą z lekkim spadkiem w okresie
2003-2008, czego jednak nie widać w przypadku punktu II/106/1. Obserwowane tendencje nieco się
różnią, gdyż punkt II/106/1 dotyczy czwartorzędowego porowego poziomu wodonośnego, natomiast
pozostałe ujmują wody z porowo-szczelinowych utworów marglistych kredy górnej lub dolomitów
dewońskich w rejonie Gór Świętokrzyskich.
Wyróżnić należy obszar wysoczyznowy wysunięty na południowy-zachód, w rejonie Wzgórz
Opoczyńskich, gdzie wszystkie wybrane punkty dotyczą porowo-szczelinowych poziomów
wodonośnych w utworach piaskowców i wapieni jurajskich. Są to punkty: II/384/1, II/392/1, II/393/1,
II/369/1, II/396/1, II/475/1-3 – JCWPd 85, JCWPd 86, zachodni fragment JCWPd 74 i południowy
fragment JCWPd 73. Również w tym obszarze można wskazać charakterystyczny okres z trendem
spadkowym w latach 1981-1989. W kolejnych latach obserwuje się ogólnie trend wzrostowy w
przypadku punktów II/396/1 i II/393/1, czyli znajdujących się najbardziej na północ w wyróżnionym
podobszarze. Natomiast w pozostałych punktach, wysuniętych na południe, obserwuje się wyraźny
drugi okres spadkowy, przypadający na lata 2002-2009, co jest między innymi dobrze widoczne we
wszystkich 3 punktach stacji monitoringowej w Sędowie, gdzie ujmowane są trzy poziomy w
utworach jury dolnej i środkowej – punkty II/475/1-3. Należy uznać, że właśnie ten wyróżniony
obszar jest szczególnie podatny w zakresie tendencji narastania zjawiska suszy hydrogeologicznej, co
jest zresztą bardzo dobrze czytelne na sporządzonych mapach występowania niżówek i
intensywności suszy (Rysunek 117, Rysunek 124). Dodatkowym elementem potwierdzającym jest
tendencja do występowania na tym obszarze, jako jednym z nielicznych, głębokich niżówek, co z kolei
jest widoczne na (Rysunek 121).
Kolejny obszar, na którym występuje kilka analizowanych punktów (II/16/1, II/38/1, II/276/1,
II/277/1 i II/278/1), obejmuje obszar wysoczyznowy we wschodniej części JCWPd 63. Otwory ujmują
różne poziomy wodonośne: czwartorzędowy (II/16/1 i II/278/1), mioceński (II/277/1) i plioceński
(II/38/1) oraz porowo-szczelinowy jury górnej (II/276/1). We wszystkich przypadkach można jednak
wyróżnić trend spadkowy w latach od 1979-80 (lub nawet wcześniej) do 1991-92. W latach
późniejszych obserwuje się trend wzrostowy w punktach II/276/1 i II/38/1, czyli w głębszych
poziomach. Natomiast w poziomach czwartorzędowych trend jest wyraźnie wzrostowy w latach
1992-2002, a następnie spadkowy w latach 2002-2009. Dla punktu II/277/1 można ten okres oceniać
częściowo przez analogię z pozostałymi punktami, gdyż występuje przerwa w obserwacjach.
W rejonie na SW od Warszawy zlokalizowana jest kolejna grupa punktów (II/2/1, II/22/1,
II/74/1, II/211/3) na obszarze JCWPd 65, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Zaznacza
się trend spadkowy w latach 1978-1992, następnie wzrost do roku 2003 (do 2000 w II/74/1), kolejny
spadek do 2007 r. i ponownie wzrost.
Następne cztery punkty (II/80/1, II/94/1, II/95/1, II/98/1) są zgrupowane w części środkowozachodniej, także w obszarze wysoczyznowym, w rejonie Wzniesień Mławskich. Wszystkie leżą w
JCWPd 49. Otwory te również ujmują czwartorzędowy poziom wodonośny i we wszystkich można
podobnie wyróżnić dwa okresy spadkowe (od 1978 r. do 1990 r. lub do 1987/88 oraz od 1999 r. do
2009) oraz dwa wzrostowe. W punkcie II/98/1 trend wzrostowy jest wyraźny już od roku 2004.
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W najbardziej na zachód wysuniętym obszarze (JCWPd 47 i JCWPd 48) występują 4 punkty ujmujące
czwartorzędowy poziom wodonośny (II/172/1, II/177/1, II/178/1, II/198/1) oraz 1 w utworach kredy
(II/188/1). Można wyróżnić trend spadkowy w latach od 1979 do 1992, przy czym w okresie tym
występuje mocniejszy przyrost w latach 1986-1987, który w przypadku punktu II/198/1 całkiem
niweluje wieloletni trend spadkowy. Drugi długi okres z trendem spadkowym, przypadający na lata
od 1997 do 2009, można jednoznacznie wyróżnić w punkcie II/178/1. W dwóch punktach (II/172/1,
II/198/1) okres ten zaczyna się później, od 2002 r. do 2009 r., a w dwóch pozostałych punktach na te
lata przypada trend wzrostowy.
Na pozostałym obszarze występują tylko pojedyncze punkty, dla których można było ustalić
dłuższe okresy niżówki/suszy, toteż nie należy ich uznawać za w pełni reprezentatywne pod
względem trendu tego zjawiska w rejonie, w którym są zlokalizowane. Zwraca jednak uwagę fakt, że
w czterech punktach (II/18/1, II/34/1, II/83/1 i II/199/1), zlokalizowanych w środkowej części
obszaru, obserwuje się generalnie opadający trend linii w długim okresie od 1979 r. do 2009 r. Może
to świadczyć o narastaniu zjawiska suszy w wieloleciu i wiązać się ze zmianami klimatycznymi.
Trudno porównywać te dane z wynikami w poprzednim rozdziale, ale potwierdza się, że
ewentualna tendencja do trwałego obniżania w obu analizach przejawia się w środkowym pasie,
obejmującym Nizinę Północnomazowiecką, Nizinę Środkowomazowiecką oraz Nizinę
Północnopodlaską
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Rysunek 126 Zmiany wskaźnika kn dla punktów z niżówkami o długości co najmniej 3 miesiące

Biorąc pod uwagę wieloletni trend zmian zjawiska suszy na obszarze RZGW Warszawa
ustalono liczbę niżówek o długości trwania co najmniej 3 miesiące, po czym dopasowano linię trendu
dla wykresu (Rysunek 127). Współczynnik determinacji wynosi R2= 0,58, co potwierdza dość dobre
dopasowanie. Można wyróżnić bardzo wyraźne cztery okresy. W latach 1979 – 1992 występuje trend
rosnący, świadczący o tendencji do narastania suszy hydrogeologicznej (z kulminacją w 1992 r.), po
czym w latach od 1992 do 2001 następuje spadek. Drugi trend rosnący przypada na lata 2001-2009, a
ponowny spadek w latach 2009-2013.
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Rysunek 127 Liczba miesięcy z niżówką trwającą co najmniej 3 miesiące w kolejnych latach 19742013

5.4.3.3. Antropogeniczne czynniki wpływające na zagrożenie suszą hydrogeologiczną

Na położenie zwierciadła wód podziemnych, oprócz eksploatacji ujęć (Tabela 18), wpływ
mają także inne czynniki antropogeniczne. Dotyczy to przede wszystkim odwodnienia kopalń,
zarówno głębinowych jak też odkrywkowych. Ich wieloletnia działalność wpływa bardzo istotnie na
obniżanie stanu zwierciadła i zasobów wód podziemnych i tym samym staje się jednym z
ważniejszych czynników warunkujących podatność i zagrożenie suszą hydrogeologiczną na danym
obszarze.
Antropogeniczne przyczyny powstawania obniżeń można zatem podzielić na te powstałe w
wyniku intensywnego poboru wody na potrzeby komunalne lub przemysłowe oraz te, które są
wynikiem odwadniania wyrobisk górniczych. Taki wpływ jest związany z kopalnią „Bełchatów”,
znajdującą się przy zachodniej granicy obszaru, z rejonem kopalni odkrywkowej kredy piszącej w
Chełmie, odwodnieniem kopalni margli w Rejowcu oraz kopalni wapieni i margli w Cementowni
„Wierzbica”.
Odkrywkowa Kopalnia Węgla Brunatnego „Bełchatów” (obszar A20 w Identyfikacji....)
położona jest około 7 kilometrów od granicy obszaru RZGW w Warszawie. Od 1975 r. wokół kopalni
prowadzony jest monitoring wód podziemnych piętra czwartorzędowego, trzeciorzędowego
i kredowego. Monitoring ten wykonywany jest wzdłuż 16 linii rozchodzących się promieniście od
odwadnianej odkrywki. Jedynie kilka piezometrów zlokalizowanych jest na terenie RZGW w
Warszawie. Brak jest jednak informacji o ich lokalizacji, cyklu pomiarowym i wynikach prowadzonego
monitoringu. Wpływ odwodnienia jest tu wielopoziomowy – dotyczy warstw wodonośnych
czwartorzędowych, neogeńskich, paleogeńskich, kredowych i jurajskich. W 1993 roku powierzchnia
leja depresji wynosiła 635 km2. Zasięg tego leja dotyczył odwodnienia jedynie części złoża – Pola
Bełchatów. W 2004 roku, gdy uruchomiono także Pole Szczerców, wielkość obniżenia wzrosła do 756
km2. Wg stanu na rok 2006 lej depresji ponownie się zmniejszył i obejmował 664 km 2. Eksploatacja
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złoża węgla następuje bardziej w kierunku zachodnim, tak więc w następnych latach lej depresji uległ
przesunięciu – zwiększa się po stronie zachodniej i południowo zachodniej. Część wschodnia
natomiast znajduje się w fazie odbudowywania poziomu wód podziemnych na skutek stopniowego
wyłączania studni odwadniających po jej stronie (Identyfikacja..., 2013).
Na podstawie prognoz z badań modelowych (Szczepiński, 2013) przewiduje się zmiany układu
hydrodynamicznego do zakończenia eksploatacji węgla brunatnego w odkrywce Bełchatów (2019 r.) i
w odkrywce Szczerców (2038 r.) oraz do zakończenia robót górniczych (2049 r.). W okresie
wypłycania wyrobisk gruntami zwałowymi system odwadniania odkrywki Bełchatów będzie musiał
funkcjonować przez 30 lat od zakończenia eksploatacji. Przewidywane rzędne zwierciadła wody i
zasięgów leja depresji ulegną zasadniczej zmianie po przewidywanym ostatecznym napełnieniu
wodą, jednak niezależnie od przyjętego wariantu napełniania jest to perspektywa
kilkudziesięcioletnia. Na zagadnienie celowości uwzględniania zjawiska suszy w ocenach
oddziaływania górnictwa odkrywkowego węgla brunatnego na środowisko zwracano już uwagę w
publikacjach (Wachowiak, Kępińska-Kasprzak).
Obszar obniżenia zwierciadła wody w poziomie górnojurajskim pod wpływem odwodnienia
występuje w kopalni wapieni i margli w Cementowni „Wierzbica” (obszar A23 w Identyfikacji....). W
obrębie odkrywki zwierciadło wody obniżone jest do 20 m p.p.t., a zasięg leja depresji wg Mapy
hydrogeologicznej Polski 28 km2. Cementownia „Wierzbica” została zamknięta w drugiej połowie lat
90. XX wieku. W 2008 roku planowano wznowienie jej działania, ze względu na duże zasoby margla
występujące na obszarze. Do 2010 roku nie doszło to do skutku (według encyklopedii wikipedia.pl).
W związku z zaprzestaniem eksploatowania margli w rejonie, z którym wiązało się odwadnianie
kopalń można przypuszczać, że poziom wód podziemnych uległ odbudowaniu (Identyfikacja..., 2013).
Na skutek odwodnienia kopalni margli w Rejowcu (obszar A26 w Identyfikacji....) doszło do
obniżenia zwierciadła wód podziemnych poziomu górnokredowego. Powierzchnia leja depresji, na
podstawie MhP wynosiła 16 km2. Poziom depresji regionalnej osiągnął około 5 m. Do lutego 2009
roku obserwowano stopniowe obniżanie się oraz małe różnice w poziome zwierciadła wód
podziemnych między półroczem letnim a zimowym. Następnie od maja 2009, lustro zaczęło powoli
się podnosić osiągając większe wartości w ramach maksimum w sezonie letnim. Najprawdopodobniej
przyczyną występującej w drugiej połowie wielolecia stabilizacji jest zmniejszenie eksploatacji na
ujęciu barierowym odwadniającym kopalnię (Identyfikacja..., 2013).
Kolejny obszar obniżenia poziomu wód podziemnych występuje w rejonie kopalni
odkrywkowej kredy piszącej w Chełmie (obszar A27 w Identyfikacji....). Obniżenie to nastąpiło na
skutek odwadniania poziomu górnokredowego na potrzeby eksploatacji surowca do cementowni
oraz eksploatacji ujęcia wody. W 1998 r. wyznaczono zasięg leja depresji na potrzeby Mapy
hydrogeologicznej Polski na 77 km2. Wielkość depresji regionalnej wyniosła nawet 30 – 40 m. W
następnych latach nastąpiła częściowa odbudowa zwierciadła wód podziemnych na skutek
zmniejszenia eksploatacji na ujęciu cementowni. W ramach „Identyfikacji...” na lata 1985 – 2005
stwierdzono negatywny wpływ odwodnienia na bagienny ekosystem Natura 2000 – PLH 060011
Krowie Bagno. W ramach naprawy tego stanu właściciel kopalni podjął działania zmierzające do
pielęgnacji siedlisk. W Identyfikacji....(2013) wykazano systematyczny wzrost poziomu zwierciadła
wód podziemnych w rejonie Kopalni Kredy Chełm.
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Zgodnie z Identyfikacją....(2013) najbardziej niekorzystne zmiany obserwuje się w
Białymstoku, gdzie w dalszym ciągu dochodzi do obniżenia się poziomu zwierciadła wód
podziemnych, co potwierdzają punkty różnych sieci monitoringu. Z punktów monitoringu sieci SOH
ujemny trend zwierciadła wód podziemnych utrzymuje się w sześciu punktach: w powiecie radzyńskim
- Zlewnia Wieprza – I/173/1, w powiecie rawskim - Zlewnia Pilicy – II/15/1, w powiecie płockim w
Wyszogrodzie – II/8/1, w powiecie grójeckim – II/34/1 i w m. Kowiesy – II/304/1 oraz w powiecie
augustowskim – II/237/1.
W interpretacji zdarzają się punkty, które pozostają pod ewidentnym wpływem eksploatacji
wód podziemnych i wówczas nie można przeprowadzić prawidłowej analizy. Tak jest na przykład w
przypadku punktów SOH na stacji hydrogeologicznej w Kuraszewie w powiecie Radzyńskim nr I/173/1
(ujęty poziom jurajski J2) i I/173/2 (ujęty poziom kredowy Cr3). Jest to wyraźne oddziaływanie ujęcia
Suchowola. Zwierciadło wód podziemnych w poziomie jurajskim uległo obniżeniu o ponad 5 m, od
poziomu 10 m p.p.t. do 15,5 m p.p.t., gdy tymczasem punkt ujmujący poziom kredowy wykazuje
trend wzrostowy (Załącznik cyfrowy: ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy). W tej
sytuacji interpretacja jest trudna, a wynik zaburzony. Odrzucono także wyniki uzyskane dla punktów
zlokalizowanych w Warszawie nr II/41/1 i II/54/1, ujmujących poziom oligoceński, gdzie widoczne jest
wyraźne odbudowanie zwierciadła odpowiednio od poziomu 28 m p.p.t. do +1 m p.p.t. oraz od 49-50
m p.p.t. do 24 m p.p.t.
Zestawienie wszystkich obszarów o stwierdzonych, istotnych zmianach poziomu zwierciadła
wód podziemnych spowodowanych oddziaływaniami antropogenicznymi przedstawiono w tabeli
(Tabela 18), zgodnie z danymi z Identyfikacji....2013. Szczegółowa charakterystyka obszarów
zagrożonych eksploatacją ujęć została zawarta w opracowaniu Identyfikacja....2013. Dane te zostaną
wykorzystane przy analizie wieloczynnikowej w modelu GIS i opracowaniu hierarchizacji obszarów
narażonych na występowanie suszy hydrogeologicznej. Analizy zostaną uzupełnione o wartości
poborów i ich przestrzenne zróżnicowanie.
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Tabela 18 Zestawienie obszarów o stwierdzonych, istotnych zmianach poziomu zwierciadła wód podziemnych spowodowanych oddziaływaniami
antropogenicznymi (na podstawie Identyfikacja....2013 - zmodyfikowane)
ID
obszaru Zlewnia rzeczna

A1

Łyna

A2

Narew od Biebrzy
do Pułtuska z
wyłączeniem WJM

A3

Lokalizacja
Regiony
Powiat
wodne
RZGW

SJCWP

Użytkowe
poziomy
wodonośne

Powierzchnia
2
[km ]

Typ
obszaru

Łyny i
Wręgorapy

SW2012,
SW2019,
SW2018

Q i Ng

38

eksploatacji ujęć

Środkowej
2300_051
Wisły
m. Ostrołęka

SW1207,
SW1218,
SW1215

białostocki

SW1018,
SW1017,
SW1016,

JCWPd

7200_020

m. Olsztyn,
olsztyński
ostrołęcki

Narew od granicy
2300_052
państwa do Biebrzy

Środkowej
Wisły
m. Białystok

A4

Narew od granicy
2300_052
państwa do Biebrzy

Q

200

eksploatacji ujęć

Q

68

zmian
spowodowanych
zabudową techniczną

Q

14

eksploatacji ujęć

GZWP, Ujęć wód
podz.

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

SW1015,
SW1008

włocławski

SW1907,
SW2207,
SW1913,
SW1916,

Środkowej
Wisły

SW2205,
SW2206

K - Pg

58

eksploatacji ujęć,
tendencji do
odbudowy
zwierciadła

Środkowej
Wisły

SW2205

Pg - Ng, Q

194

eksploatacji ujęć

A6

Wisła (P) od Wkry
do granicy RZGW;
Oś Wisły

2300_048,
2300_047

m. Płock

A7

Wisła (P) od Wkry
do granicy RZGW

2300_048

płocki

Ekosystem
zależny od w.
Uruchomienie obserwacji
podz., Ujęć wód
podz.
Kontynuacja
GZWP,
prowadzonych
Ekosystem
obserwacji,
zależny od w.
Uruchomienie
podz., Ujęć wód dodatkowych punktów
podz.
obserwacyjnych, Dążenie
do zmiany trendów
Kontynuacja
prowadzonych
Ekosystem
obserwacji,
zależny od wód
Uruchomienie
podziemnych
dodatkowych punktów
obserwacyjnych

eksploatacji ujęć

Środkowej
Wisły

2300_047

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

47

Środkowej
Wisły

A5

Proponowane
działania

Q

białostocki,
hajnowski

Wisła (L) od Wkry
do granicy RZGW

Zagrożone
obiekty
ochrony

płocki,

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji
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ID
obszaru Zlewnia rzeczna

A8

A9

A10

Oś Wisły; Zb.
Zegrzyński, Narew
pon. Dębe bez
Wkry; Bzura

Bzura

Bzura

JCWPd

2300_052,
2300_064,
2300_065

2300_063

2300_063

Lokalizacja
Regiony
Powiat
wodne
RZGW

SJCWP
SW2204,
SW1828,
SW1831,
SW8b05,
SW8b07,

Użytkowe
poziomy
wodonośne

Powierzchnia
2
[km ]

Typ
obszaru

Zagrożone
obiekty
ochrony

Proponowane
działania

472

eksploatacji ujęć,
tendencji do
odbudowy
zwierciadła

GZWP, Ujęć wód
podz.

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji

Warszawa

Środkowej
Wisły

kutnowski

Środkowej
Wisły

SW1806

J3

13

eksploatacji ujęć

Ujęć wód podz.

Uruchomienie
dodatkowych punktów
obserwacji. Kontynuacja
prowadzonych obserwacji

łowicki

Środkowej
Wisły

SW1817,
SW1816,
SW1815,
SW1803

K2 - Pg

11

eksploatacji ujęć

Ujęć wód podz.

Uruchomienie obserwacji

Q

56

eksploatacji ujęć

GZWP,
Ekosystem
zależny od w. Uruchomienie obserwacji
podz., Ujęć wód
podz.

Pg - Ng

261

eksploatacji ujęć

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

Pg - Ng

A11

Bzura

2300_065 sochaczewski

Środkowej
Wisły

SW1831,
SW2205,
SW1826,
SW1830,
SW1832

A12

Bzura

2300_063 sochaczewski

Środkowej
Wisły

SW1830,
SW1827,
SW1826

Środkowej
Wisły

SW1803,
SW1802

Q

42

Ekosystem
intensywnego poboru
zależny od w.
dla potrzeb
Uruchomienie obserwacji
podz., Ujęć wód
nawodnień rolniczych
podz.

A13

Bzura

2300_063

kutnowski,
łęczycki

A14

Bzura

2300_063

łódzki, m.
Łódź

Środkowej
Wisły

SW1801,
SW1807,
SW0718

K2

214

eksploatacji ujęć

A15

Bzura

2300_063

rawski

Środkowej
Wisły

SW1822,
SW1823

Q

83

intensywnego poboru
dla potrzeb
nawodnień rolniczych

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

Ujęć wód podz.

Uruchomienie obserwacji
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ID
obszaru Zlewnia rzeczna

JCWPd

Lokalizacja
Regiony
Powiat
wodne
RZGW

Wisła (L) od Pilicy
do Bzury;

A16
Pilica

SJCWP

Użytkowe
poziomy
wodonośne

Powierzchnia
2
[km ]

Typ
obszaru

Zagrożone
obiekty
ochrony

Proponowane
działania

Q

868

intensywnego poboru
dla potrzeb
nawodnień rolniczych

Ujęć wód podz.

Uruchomienie obserwacji

2300_065,
2300_073

grójecki

Środkowej
Wisły

SW0728,
SW1823,
SW0901,
SW0904,
SW0903,
SW1827

A17

Wisła (L) od Pilicy
do Bzury

2300_065

piaseczyński

Środkowej
Wisły

SW2204,
SW0902,
SW0904,

Q

120

eksploatacji ujęć

GZWP. Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

A18

Wisła (P) od Wilgi
do Kanału
Żerańskiego

2300_066

miński

Środkowej
Wisły

SW8a04

Ng - Q

12

eksploatacji ujęć

Ujęć wód podz.

Uruchomienie obserwacji

A19

Bug od granicy do
cofki Zbiornika
Zegrzyńskiego

2300_055

siedlecki

Środkowej
Wisły

SW1522,
SW1521,
SW1524

Pg

27

eksploatacji ujęć

Ujęć wód podz.

Uruchomienie obserwacji

A20

Pilica

Środkowej
Wisły

SW0715

Q

288

odwodnień
kopalnianych

Środkowej
Wisły

SW0302,
SW0407,
SW0404,
SW0406,
SW0401

K2

284

eksploatacji ujęć

radomski

Środkowej
Wisły

SW0306,
SW0408

K2

38

radomski

Środkowej

SW0302,

Q

28

2300_084 bełchatowski
radomski,

A21

A22
A23

Radomka

2300_087

Wisła (L) od
2300_074,
Kamiennej do Pilicy
2300_087
bez zlewni Radomki
Radomka;

2300_086

m. Radom

eksploatacji ujęć,
tendencji do
odbudowy
zwierciadła
odwodnień

GZWP. Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

GZWP, Ujęć wód
podz.

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji

GZWP, Ujęć wód
podz.

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji

GZWP, Ujęć wód Uruchomienie obserwacji

174

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

ID
obszaru Zlewnia rzeczna

JCWPd

Lokalizacja
Regiony
Powiat
wodne
RZGW

Wisła (L) od
Kamiennej do Pilicy
bez zlewni Radomki

A24

A25

A26

Wieprz

Wieprz

Bug graniczny (L)

2300_075

2300_090

2300_090

rycki

m. Lublin,
lubelski

chełmski

SJCWP

Użytkowe
poziomy
wodonośne

Powierzchnia
2
[km ]

Typ
obszaru

Zagrożone
obiekty
ochrony

kopalnianych

podz.

Proponowane
działania

Wisły

SW0401

Środkowej
Wisły

SW0549,
SW2202,
SW2203

K2

10

eksploatacji ujęć

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

Środkowej
Wisły

SW0526,
SW0519,
SW0518,
SW0527,
SW0523,
SW0529,
SW0107

K2

510

eksploatacji ujęć

GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie obserwacji
podz.

Środkowej
Wisły

SW0512,
SW0516,
SW1412

16

odwodnień
kopalnianych

Konytnuacja
prowadzonych obserwacji.
GZWP, Ujęć wód
Uruchomienie
podz.
dodatkowych punktów
obserwacji
GZWP,
Ekosystem
zależny od w.
podz., Ujęć wód
podz.

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji

GZWP, Ujęć wód
podz.

Kontynuacja
prowadzonych
obserwacji

A27

Bug graniczny (L)

2300_091

chełmski

Środkowej
Wisły

SW1421,
SW1416,
SW1415

A28

Wieprz

2300_090

m. Zamość

Środkowej
Wisły

SW0507

Q

K2

77

odwodnień
kopalnianych,
eksploatacji ujęć,
tendencji do
odbudowy
zwierciadła

K2

16

eksploatacji ujęć
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5.4.4. Analiza podatności obszaru na występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej –
zagrożenie występowania suszy hydrogeologicznej
Bardzo ważnym i często wykorzystywanym kryterium w tego typu analizach środowiskowych
jest identyfikacja stopnia podatności obszaru, w tym wypadku na zjawisko suszy w wodach
podziemnych.
Obszary narażone na występowanie suszy hydrogeologicznej zależą w dużym stopniu od
lokalizacji w stosunku do regionalnego systemu krążenia wód podziemnych. Ponieważ pozycja w
systemie hydrodynamicznym warunkuje intensywność i przebieg niżówki i tym samym potencjalnej
suszy, wykonano mapę stref hydrodynamicznych (Rysunek 128), którą wykorzystano w dalszej
analizie wieloczynnikowej. Wydzielono przy tym dolinę Wisły i innych głównych rzek, jako
regionalnych baz drenażu dla całego obszaru, przyjmując przy tym odpowiednio zróżnicowane
szerokości tych stref.

Rysunek 128 Strefy hydrodynamiczne regionalnego układu krążenia wód podziemnych
W podobny sposób, jak wcześniej opisano, dokonano reklasyfikacji mapy stref
hydrodynamicznych, przyjmując w skali 6-cio punktowej najwyższy wskaźnik dla stref zasilania (6),
średni wskaźnik dla stref tranzytu (3) oraz najniższy wskaźnik dla stref drenażu (1), jako korzystnie
wpływających na przebieg i intensywność suszy i najmniej podatnych na jej wpływ.
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Przeliczenia modelu dały wynikową mapę podatności obszaru (Rysunek 129), która została
użyta w dalszych analizach, uwzględniających czynniki narażenia obszaru na suszę hydrogeologiczną,
w tym zwłaszcza pobory wód podziemnych. Na sporządzonej mapie najwyższe wskaźniki podatności
na suszę (4-5) wyróżnia się w środkowej i południowo-zachodniej części obszaru, obejmujących
Wyżynę Kielecką, Wyżynę Przedborską i Wzniesienia Południowomazowieckie, a także obszary
wysoczyznowe we wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Na północy, na obszarze
Pojezierza Mazurskiego, a także w większości na Nizinie Północnomazowieckiej i Nizinie
Północnopodlaskiej dominują niskie wskaźniki podatności (1-2), z wyjątkiem rejonu Wysoczyzny
Wysokomazowieckiej. Podobnie, w całym południowo-wschodnim obszarze, czyli w rejonie Polesia i
Wyżyny Lubelskiej notuje się najniższą podatność na zjawisko suszy hydrogeologicznej. Doliny
rzeczne również zaliczają się do obszarów bardzo mało podatnych.

Rysunek 129 Mapa podatności obszaru na występowanie suszy hydrogeologicznej
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Uśredniając wyniki w podziale na gminy uzyskano listę gmin potencjalnie najbardziej
zagrożonych występowaniem zjawiska suszy hydrogeologicznej (wykaz gmin zawarto w załączniku
cyfrowym: ZAL_czC_nr_4_Lista gmin zagrozenie susza hydrogeologiczna). Wyróżniono 129 gmin
najsilniej zagrożonych występowaniem suszy hydrogeologicznej (powierzchnia tych gminy w 75% i
więcej znajduje się w zasięgu obszarów o bardzo wysokiej podatności na suszę). Natomiast tylko 12
gmin znajduje się w zasięgu najniższej podatności na występowanie susz hydrogeologicznych. Na
przeważającej części gmin (około 42% jednostek) cechuje się 3 stopniem podatności występowania
niżówek hydrogeologicznych. 36% gmin charakteryzuje się umiarkowanym zagrożeniem
występowania suszy hydrogeologicznej (II klasa).

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły
Region ten obejmuje ponad 90% całego obszaru RZGW Warszawa, zatem zjawisko suszy
hydrogeologicznej w zakresie czasu trwania, występowania, intensywności i podatności przedstawia
się w sposób bardzo zbliżony jak dla całego badanego obszaru.
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 110). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). Punkty z
wartościami z najwyższych zakresów, powyżej 34 są zgromadzone na południowym-zachodzie
obszaru, po zachodniej stronie Wisły, sygnalizując, że jest to obszar potencjalnie najbardziej
zagrożony występowaniem suszy w wodach podziemnych. W całej północnej i środkowej części
obszaru dominują natomiast wartości z najniższych przedziałów od 0 do 34. Na południowy-wschód
od Lublina występuje zdecydowana przewaga wartości równych 0 i tylko punkt II/330/1 wykazuje
wartość w środkowym przedziale 34-65.
W regionie wodnym Środkowej Wisły niżówki/susze trwające co najmniej 3 miesiące
(Rysunek 115) wskazują nagromadzenie punktów z przypisanymi wyższymi przedziałami wartości (>3)
w południowo-zachodniej części obszaru, a pojedyncze punkty, jak II/74/1 i II/393/1 osiągają zakres
wartości od 8 do 10. Wysokie wartości występują także na zachodzie w punktach wzdłuż Wisły.
Natomiast na pozostałym obszarze, zarówno na północy jak i na południowym-wschodzie, dominuje
brak długo trwających niżówek/suszy, a w pojedynczych, opisanych już wcześniej punktach, jest to
przedział od 2 do 4.
Po wykonaniu przestrzennej interpolacji wartości punktowych na mapie (Rysunek 116) widać
bardzo wyraźnie obszar wysoczyznowy na SW, od Garbu Gielniowskiego po Wysoczyznę Rawską, na
którym występują najwyższe wartości z zakresu 3-5 i >5. Drugi mniejszy taki obszar wydziela się na
zachodzie w rejonie Pojezierza Dobrzyńskiego i Kotliny Płockiej. Bardziej lokalne wystąpienia
wyższych wartości rzędu od 2 do 5, znajdują się w części północnej i jedno na południowymwschodzie, nie zmieniając ogólnego obrazu, na którym dominuje barwa zielona wskazująca, że liczba
długotrwałych niżówek/suszy nie przekracza 2.
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Na mapie częstości występowania niżówek (Rysunek 117) można zauważyć, że zdecydowana
większość punktów z wyższymi przedziałami wartości występuje także w południowo zachodniej
części obszaru, po zachodniej stronie doliny Wisły. Przy czym dość wyraźnie zaznacza się pas
podwyższonych wartości, z kilkoma punktami z zakresu 20-30%, biegnący z południa od JCWPd 102
poprzez JCWPd 85, 63, 65. Jest to zatem głównie obszar wysoczyznowy, od rejonu Gór
Świętokrzyskich, po Wzniesienia Łódzkie i Wysoczyznę Rawską. Dwa punkty z wyższymi wartościami
znajdują się także bardziej na zachód, wzdłuż Wisły. Punkt II/18/1, znajdujący się na wschód od
Warszawy, leży natomiast również na obszarze wysoczyzny. W rejonie Warszawy są to wartości niskie
0-10%. Na pozostałym obszarze dominują wartości z najniższego przedziału 0-5%, a często są to
wartości zerowe. W całej północnej części występują właśnie wartości 0-5%, poza jednym wyjątkiem
(punkt II/83/1). Punkt ten leży na obszarze wysoczyznowym (Wysoczyzna Wysokomazowiecka).
Powyższe dane wskazują, że obszary wyżynne i wysoczyznowe są bardziej predestynowane do
występowania niżówek. Biorąc pod uwagę tendencję do występowania głębokich niżówek (Rysunek
118) można stwierdzić, że na całym obszarze dominują bardzo niskie przedziały wartości, głównie 05%, ale kilka punktów z wyższymi wartościami pojawia się również na SW od Warszawy,
potwierdzając obserwacje z poprzedniej mapy.
Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy natomiast na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119). Punkty o
wyższych wartościach (od 6 do 11) układają się pasem SSE-NNW, w wyróżnionym już obszarze
wysoczyznowym. Dodatkowo wspomniane już dwa punkty leżące na zachodzie (JCWPd 47 i 48, rejon
Kotliny Płockiej i Pojezierza Dobrzyńskiego) wykazały najwyższe wartości rzędu 12-14 niżówek.
Po przejściu od wartości punktowych do interpretacji obszarowej można zauważyć, że
obszary o najwyższej częstości występowania okresów niżówki (Rysunek 120), powyżej 20%,
występują w południowo-zachodniej części obszaru. Rozkład jest zgodny z opisanym przebiegiem w
pasie wysoczyznowym. Obszary głębokiej niżówki potwierdzają się również w tej części obszaru
(Rysunek 121). Przejrzysty rozkład znajdujemy również na mapie niżówek trwających powyżej 3
miesięcy (Rysunek 122). W tym przypadku zdecydowanie najwyższymi wartościami od 4 do >6
przypadków charakteryzuje się ten sam SW obszar i rejon środkowy. Na pozostałym obszarze
przeważa zakres 0-2, czyli brak lub 1-2 niżówki trwające powyżej 3 miesięcy.
Przeprowadzona analiza trendu wykazała, że na obszarze najbardziej wysuniętym na
południe, w rejonie na SW od Lublina (punkty II/385/1, II/368/1, II/369/1, II/106/1, II/385/1 – JCWPd
102, JCWPd 103, JCWPd 104, JCWPd 87 i JCWPd 88), we wszystkich punktach występuje wyraźny
trend spadkowy od początku lat 80-ych, w latach 1981-1994. Przy czym do roku 1994 trwa jedynie w
punkcie II/106/1, a w pozostałych, wysuniętych bardziej na południe, kończy się wcześniej w roku
1990, a nawet w 1987 r. w punkcie II/369/1. W późniejszym okresie obserwuje się już tendencję
rosnącą z lekkim spadkiem w okresie 2003-2008, czego jednak nie widać w przypadku punktu
II/106/1. Obserwowane tendencje nieco się różnią, gdyż punkt II/106/1 dotyczy czwartorzędowego
porowego poziomu wodonośnego, natomiast pozostałe ujmują wody z porowo-szczelinowych
utworów marglistych kredy górnej lub dolomitów dewońskich w rejonie Gór Świętokrzyskich.
Wyróżnić należy obszar wysoczyznowy wysunięty na południowy-zachód, w rejonie Wzgórz
Opoczyńskich, gdzie wszystkie wybrane punkty dotyczą porowo-szczelinowych poziomów
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wodonośnych w utworach piaskowców i wapieni jurajskich. Są to punkty: II/384/1, II/392/1, II/393/1,
II/369/1, II/396/1, II/475/1-3 – JCWPd 85, JCWPd 86, zachodni fragment JCWPd 74 i południowy
fragment JCWPd 73. Również w tym obszarze można wskazać charakterystyczny okres z trendem
spadkowym w latach 1981-1989. W kolejnych latach obserwuje się ogólnie trend wzrostowy w
przypadku punktów II/396/1 i II/393/1, czyli znajdujących się najbardziej na północ w wyróżnionym
podobszarze. Natomiast w pozostałych punktach, wysuniętych na południe, obserwuje się wyraźny
drugi okres spadkowy, przypadający na lata 2002-2009, co jest między innymi dobrze widoczne we
wszystkich 3 punktach stacji monitoringowej w Sędowie, gdzie ujmowane są trzy poziomy w
utworach jury dolnej i środkowej – punkty II/475/1-3. Należy uznać, że właśnie ten wyróżniony
obszar jest szczególnie podatny w zakresie tendencji narastania zjawiska suszy hydrogeologicznej, co
jest zresztą bardzo dobrze czytelne na sporządzonych mapach występowania niżówek i
intensywności suszy (Rysunek 117, Rysunek 124). Dodatkowym elementem potwierdzającym jest
tendencja do występowania na tym obszarze, jako jednym z nielicznych, głębokich niżówek, co z kolei
jest widoczne na mapie - Rysunek 121.
Kolejny obszar, na którym występuje kilka analizowanych punktów (II/16/1, II/38/1,
II/276/1, II/277/1 i II/278/1), obejmuje obszar wysoczyznowy we wschodniej części JCWPd 63.
Otwory ujmują różne poziomy wodonośne: czwartorzędowy (II/16/1 i II/278/1), mioceński (II/277/1) i
plioceński (II/38/1) oraz porowo-szczelinowy jury górnej (II/276/1). We wszystkich przypadkach
można jednak wyróżnić trend spadkowy w latach od 1979-80 (lub nawet wcześniej) do 1991-92. W
latach późniejszych obserwuje się trend wzrostowy w punktach II/276/1 i II/38/1, czyli w głębszych
poziomach. Natomiast w poziomach czwartorzędowych trend jest wyraźnie wzrostowy w latach
1992-2002, a następnie spadkowy w latach 2002-2009. Dla punktu II/277/1 można ten okres oceniać
częściowo przez analogię z pozostałymi punktami, gdyż występuje przerwa w obserwacjach.
W rejonie na SW od Warszawy zlokalizowana jest kolejna grupa punktów (II/2/1, II/22/1,
II/74/1, II/211/3) na obszarze JCWPd 65, ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny. Zaznacza
się trend spadkowy w latach 1978-1992, następnie wzrost do roku 2003 (do 2000 w II/74/1), kolejny
spadek do 2007 r. i ponownie wzrost.
Następne cztery punkty (II/80/1, II/94/1, II/95/1, II/98/1) są zgrupowane w części
środkowo-zachodniej, także w obszarze wysoczyznowym, w rejonie Wzniesień Mławskich. Wszystkie
leżą w JCWPd 49. Otwory te również ujmują czwartorzędowy poziom wodonośny i we wszystkich
można podobnie wyróżnić dwa okresy spadkowe (od 1978 r. do 1990 r. lub do 1987/88 oraz od 1999
r. do 2009) oraz dwa wzrostowe. W punkcie II/98/1 trend wzrostowy jest wyraźny już od roku 2004.
W najbardziej na zachód wysuniętym obszarze (JCWPd 47 i JCWPd 48) występują 4 punkty
ujmujące czwartorzędowy poziom wodonośny (II/172/1, II/177/1, II/178/1, II/198/1) oraz 1 w
utworach kredy (II/188/1). Można wyróżnić trend spadkowy w latach od 1979 do 1992, przy czym w
okresie tym występuje mocniejszy przyrost w latach 1986-1987, który w przypadku punktu II/198/1
całkiem niweluje wieloletni trend spadkowy. Drugi długi okres z trendem spadkowym, przypadający
na lata od 1997 do 2009, można jednoznacznie wyróżnić w punkcie II/178/1. W dwóch punktach
(II/172/1, II/198/1) okres ten zaczyna się później, od 2002 r. do 2009 r, a w dwóch pozostałych
punktach na te lata przypada trend wzrostowy.
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Na pozostałym obszarze występują tylko pojedyncze punkty, dla których można było ustalić
dłuższe okresy niżówki/suszy, toteż nie należy ich uznawać za w pełni reprezentatywne pod
względem trendu tego zjawiska w rejonie, w którym są zlokalizowane. Zwraca jednak uwagę fakt, że
w czterech punktach (II/18/1, II/34/1, II/83/1 i II/199/1), zlokalizowanych w środkowej części
obszaru, obserwuje się generalnie opadający trend linii w długim okresie od 1979 r. do 2009 r. Może
to świadczyć o narastaniu zjawiska suszy w wieloleciu i wiązać się ze zmianami klimatycznymi.
Trudno porównywać te dane z wynikami trendu wahań zwierciadła, ale potwierdza się, że
ewentualna tendencja do trwałego obniżania w obu analizach przejawia się w środkowym pasie,
obejmującym Nizinę Północnomazowiecką, Nizinę Środkowomazowiecką oraz Nizinę
Północnopodlaską
Bardzo ważnym kryterium w tego typu analizach środowiskowych jest identyfikacja stopnia
podatności obszaru, w tym wypadku, na zjawisko suszy w wodach podziemnych.
Na sporządzonej mapie (Rysunek 129) najwyższe wskaźniki podatności na suszę (4-5)
wyróżnia się w środkowej i południowo-zachodniej części obszaru, obejmujących Wyżynę Kielecką,
Wyżynę Przedborską i Wzniesienia Południowomazowieckie, a także obszary wysoczyznowe we
wschodniej części Niziny Południowopodlaskiej. Na północy, na obszarze Pojezierza Mazurskiego, a
także w większości na Nizinie Północnomazowieckiej i Nizinie Północnopodlaskiej dominują niskie
wskaźniki podatności (1-2), z wyjątkiem rejonu Wysoczyzny Wysokomazowieckiej. Podobnie, w całym
południowo-wschodnim obszarze, czyli w rejonie Polesia i Wyżyny Lubelskiej notuje się najniższą
podatność na zjawisko suszy hydrogeologicznej. Doliny rzeczne również zaliczają się do obszarów
bardzo mało podatnych.
 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Niemna
Region ten występuje w północno-wschodniej części obszaru RZGW Warszawa, obejmując
JCWPd 22 i JCWPd 53 i stanowiąc nieco ponad 2% całego obszaru RZGW Warszawa. Zlokalizowane są
tu tylko dwa analizowane punkty monitoringu (II/234/1 i II/239/1), które są dla tego obszaru
reprezentatywne.
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 110). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). W
wybranym regionie wodnym Niemna, a także w jego zachodnim sąsiedztwie wykazano zerowe
wartości. Tym samym nie występują tu też niżówki/susze trwające co najmniej 3 miesiące (Rysunek
115).
Po wykonaniu przestrzennej interpolacji wartości punktowych na mapie widać bardzo
wyraźnie (Rysunek 116), że cały ten obszar ma barwę zieloną przypisaną w tym wypadku brakowi
występowania niżówek. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku analizowania częstości
występowania niżówek (Rysunek 117, Rysunek 118) – brak jest takich okresów.
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Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy również na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119) – brak jest
takich okresów.
Po przejściu od wartości punktowych do interpretacji obszarowej można zauważyć, że na
wszystkich mapach (Rysunek 120, Rysunek 121, Rysunek 122) region wodny Niemna ma w całości
barwę zieloną przyporządkowaną najniższym przedziałom, a w tym wypadku są to wartości zerowe.
Ze względu na brak okresów niżówkowych przeprowadzona analiza trendu nie objęła regionu
wodnego Niemna.
Bardzo ważnym kryterium w tego typu analizach środowiskowych jest identyfikacja stopnia
podatności obszaru, w tym wypadku, na zjawisko suszy w wodach podziemnych (Rysunek 129).
Region wodny Niemna należy uznać w całości za bardzo mało podatny na zjawisko suszy
hydrogeologicznej.

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Jarft
Region ten występuje w najbardziej na północny-zachód wysuniętej części obszaru RZGW
Warszawa, obejmując NE fragment JCWPd 20 i stanowiąc ok. 0,2% całego obszaru RZGW Warszawa.
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 110). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). Ale w
wybranym regionie wodnym Jarft nie występują punkty monitoringu, a w jego sąsiedztwie wykazano
zerowe wartości. Tym samym nie występują tu też niżówki/susze trwające co najmniej 3 miesiące
(Rysunek 115).
Po wykonaniu przestrzennej interpolacji wartości punktowych na mapie widać bardzo
wyraźnie (Rysunek 116), że cały ten obszar ma barwę zieloną przypisaną w tym wypadku brakowi
występowania niżówek. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku analizowania częstości
występowania niżówek (Rysunek 117, Rysunek 118) – brak jest takich okresów.
Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy również na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119) – brak jest
takich okresów.
Po przejściu od wartości punktowych do interpretacji obszarowej można zauważyć, że na
wszystkich mapach (Rysunek 120, Rysunek 121, Rysunek 122) region wodny Jarft ma barwę zieloną
przyporządkowaną najniższym przedziałom, a w tym wypadku są to wartości zerowe.
Ze względu na brak okresów niżówkowych przeprowadzona analiza trendu nie objęła regionu
wodnego Jarft.
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Bardzo ważnym kryterium w tego typu analizach środowiskowych jest identyfikacja stopnia
podatności obszaru, w tym wypadku, na zjawisko suszy w wodach podziemnych.
Region wodny Jarft należy uznać ogólnie za umiarkowanie podatny na zjawisko suszy
hydrogeologicznej (Rysunek 129), co jest związane z wysoczyznowym obszarem Wzniesień
Górowskich. Jednak należy wziąć pod uwagę, że bezpośrednio w tym obszarze nie leży żaden punkt
obserwacyjny i analizy są wynikiem geostatystycznej interpretacji zmiennych zregionalizowanych z
zastosowaniem krigingu oraz opracowanego modelu geoinformatycznego.

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Świeżej
Region ten występuje w najbardziej na północny-zachód wysuniętej części obszaru RZGW
Warszawa, obejmując NE fragment JCWPd 20 i stanowiąc ok. 0,1% całego obszaru RZGW Warszawa.
Region wodny Świeżej sąsiaduje od zachodu z regionem wodnym Jarft.
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 110). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). Ale w
wybranym regionie wodnym Świeżej nie występują punkty monitoringu, a w jego sąsiedztwie
wykazano zerowe wartości. Tym samym nie występują tu też niżówki/susze trwające co najmniej 3
miesiące (Rysunek 115).
Po wykonaniu przestrzennej interpolacji wartości punktowych na mapie widać bardzo
wyraźnie (Rysunek 116), że cały ten obszar ma barwę zieloną przypisaną w tym wypadku brakowi
występowania niżówek. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku analizowania częstości
występowania niżówek (Rysunek 117, Rysunek 118) – brak jest takich okresów.
Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy również na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119) – brak jest
takich okresów.
Po przejściu od wartości punktowych do interpretacji obszarowej można zauważyć, że na
wszystkich mapach (Rysunek 120, Rysunek 121, Rysunek 122) region wodny Świeżej ma barwę
zieloną przyporządkowaną najniższym przedziałom, a w tym wypadku są to wartości zerowe.
Ze względu na brak okresów niżówkowych przeprowadzona analiza trendu nie objęła regionu
wodnego Świeżej.
Bardzo ważnym kryterium w tego typu analizach środowiskowych jest identyfikacja stopnia
podatności obszaru, w tym wypadku, na zjawisko suszy w wodach podziemnych.
Region wodny Świeżej można uznać ogólnie za umiarkowanie podatny na zjawisko suszy
hydrogeologicznej (Rysunek 129), co jest związane z wysoczyznowym obszarem Wzniesień
Górowskich. Jednak należy wziąć pod uwagę, że bezpośrednio w tym obszarze nie leży żaden punkt
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obserwacyjny i analizy są wynikiem geostatystycznej interpretacji zmiennych zregionalizowanych z
zastosowaniem krigingu oraz opracowanego modelu geoinformatycznego.

 Analiza występowania zjawiska suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
Region ten występuje w północnej części obszaru RZGW Warszawa, obejmując JCWPd 20 i
JCWPd 21 i stanowiąc ok. 7% całego obszaru RZGW Warszawa.
Po przedstawieniu wybranych danych w punktach na mapach uzyskano rozkład liczby
miesięcy z występowaniem niżówek (Rysunek 110). W tym wypadku uwzględniono również punkty,
w których w ogóle nie występowały niżówki w obserwowanych stanach (wartości zerowe). W
wybranym regionie wodnym Łyny i Węgorapy, a także w jego sąsiedztwie wykazano w zdecydowanej
większości zerowe wartości. Charakterystyczny jest jednak punkt w środkowej części obszaru
(II/245/1) o wartości 128, który w długim okresie wykazywał stany niżówkowe. Ale już w zakresie
suszy trwającej ponad 3 miesiące ma niskie wartości z zakresu 1-3 (Rysunek 115).
Po wykonaniu przestrzennej interpolacji wartości punktowych na mapie widać bardzo
wyraźnie (Rysunek 116), że obszar tego regionu ma barwę zieloną przypisaną w tym wypadku
brakowi występowania dłużej trwających niżówek. Jedynie w środkowym fragmencie występuje
wyższa wartość. Podobnie wygląda sytuacja w przypadku analizowania częstości występowania
niżówek (Rysunek 117, Rysunek 118) – jedynie wymieniony punkt II/245/1 wykazuje bardzo wysoką
częstość występowania niżówki, ale tendencja do pojawiania się głębokich niżówek jest niewielka.
Wyraźne potwierdzenie wcześniejszych ustaleń znajdujemy również na mapie punktów z
okresami występowania niżówek trwających powyżej 3 miesięcy w roku (Rysunek 119) – w większości
punktów brak jest takich okresów, wyróżnia się ponownie tylko punkt II/245/1.
Po przejściu od wartości punktowych do interpretacji obszarowej można zauważyć, że na
wszystkich mapach (Rysunek 120, Rysunek 121, Rysunek 122) region wodny Łyny i Węgorapy ma
przeciętnie niskie wartości występowania niżówek. Ale w środkowej części pojawia się kulminacja
sięgająca najwyższego przedziału >24 niżówek oraz 4-6 niżówek trwających w sposób ciągły co
najmniej przez 3 miesiące w roku.
Przeprowadzona analiza trendu w przypadku regionu wodnego Łyny i Węgorapy może być
oparta tylko na jednym punkcie II/245/1, ujmującym wody poziomu czwartorzędowego. Można
stwierdzić, podobnie jak w innych punktach całego obszaru, że długi okres z trendem spadkowym
obejmuje lata 1977 – 1992, natomiast później wystąpił wyraźny trend rosnący aż do 2013 r.
Bardzo ważnym kryterium w tego typu analizach środowiskowych jest identyfikacja stopnia
podatności obszaru, w tym wypadku, na zjawisko suszy w wodach podziemnych. Region wodny Łyny i
Węgorapy można uznać ogólnie za mało podatny na zjawisko suszy hydrogeologicznej (Rysunek 129).
Niski stopień podatności dominuje w rejonie Pojezierza Olsztyńskiego, północnego fragmentu Krainy
Wielkich Jezior czy Krainy Węgorapy. W środkowej części, na obszarze Niziny Sępopolskiej występują
jednak wyższe stopnie podatności (3-4).
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5.4.5. Identyfikacja suszy hydrogeologicznej na podstawie nowej metody – propozycja
ze wstępnymi wynikami
W tej części opracowania przedstawiono analizę suszy hydrogeologicznej w oparciu o
zupełnie inną metodologię, niż preferowana i wskazana w metodyce, oparta na wskaźniku kn.
Niemniej jednak do dalszych analiz, zgodnie z metodyką, przyjęto zaprezentowane powyżej wyniki. A
efekty prac wynikające z nowej interpretacji zamieszczono jedynie jako propozycję. Także w tej
metodzie wystąpienie niżówki hydrogeologicznej jest związane z położeniem zwierciadła poniżej
wyznaczonej wartości progowej SNG, jednak po bardziej zaawansowanej analizie statystycznej i
graficznej.
Wyznaczenie okresów i częstotliwości występowania suszy hydrogeologicznej zostało
wykonane na podstawie interpretacji wieloletnich ciągów pomiarowych zwierciadła wód
podziemnych. Uwzględniając metody wychodzące wprost ze stanu SNG, do identyfikacji okresów i
intensywności suszy zastosowana została nowatorska modyfikacja przedstawiona przez Tarkę i
Staśko (2010). Poprzez stosowną analizę statystyczną danych z wielolecia interpretuje się na
połączonych wykresach okresy trwania suszy hydrogeologicznej. W tym celu wyznaczone zostały
wartości średnich niskich stanów (SNG) z najniższych stanów rocznych (tzw. stan średni niski),
następnie obliczone zostały wartości średniej ruchomej, co przy założeniu, że susza hydrogeologiczna
jest procesem długotrwałym, pozwoliło wyeliminować wahania okresowe (sezonowe) oraz
odchylenia przypadkowe. Następnie obliczone zostały odchylenia otrzymanych w ten sposób
wyników od wartości średniej dla całego przyjętego okresu wielolecia. Takie porównanie umożliwia
statystyczną analizę nieprzypadkowych zmian w szeregach czasowych. Otrzymane wyniki zostały
odniesione do wartości standardowego odchylenia, a ostateczna interpretacja jest oparta na
wartościach wyrażonych w procentach. Dzięki temu analiza daje prawidłowe efekty w odniesieniu do
poziomów o swobodnym i napiętym reżimie hydrodynamicznym. Charakterystyka intensywności
suszy uwzględniała przy tym wystąpienia płytkiej i głębokiej suszy hydrogeologicznej w oparciu o
wskazane wcześniej stany charakterystyczne SNG i ½(SNG+NNG).
W tym wypadku za suszę hydrogeologiczną proponuje się przyjąć, zgodnie z koncepcją Staśki
i in., (2008) okres, kiedy ujemne odchylenia wartości średniej ruchomej od średniej dla całego okresu
obserwacji są większe od 50%. Wykonane analizy wskazały, że przyjęcie odchylenia na tym poziomie
dobrze koresponduje z okresami, gdy zwierciadło wód podziemnych zalega poniżej wartości SNG i
zwykle jednoznacznie oddaje na wykresie czas trwania suszy. Wykresy zostają wówczas zestawione
jako zdublowane w zakresie położenia zwierciadła (m p.p.t.) i odchylenia od wartości średniej (%) dla
tych samych okresów czasu. Okresy, długotrwałość i przebieg suszy będą interpretowane oddzielenie
dla płytkich i głębokich horyzontów wodonośnych, zważywszy że susze długotrwałe mogą dotyczyć
właśnie poziomów wgłębnych.
Może zaistnieć sytuacja, jak w przypadku punktu nr II/246/1 (patrz załącznik cyfrowy
ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy), dla którego interpretacja dłuższych okresów
suszy jest niemożliwa, gdyż występują regularne wahania wydajności z amplitudami 1-2 m, w
horyzoncie wodonośnym w piaszczystych utworach czwartorzędowych w Gierłoży w powiecie
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kętrzyńskim. Są to zatem typowe sezonowe okresy suszy, bez dłużej trwających trendów opadania i
wzniosu. Taka sytuacja może dotyczyć zwłaszcza punktów monitoringu ujmujących płytkie poziomy
wodonośne o swobodnym zwierciadle wody. Trudno jest wówczas mówić o typowej suszy
hydrogeologicznej, która z definicji powinna być długotrwała. A zatem w przypadku tego rodzaju
płytkich poziomów wodonośnych jako suszę określa się okres, kiedy zwierciadło wielokrotnie i
systematycznie obniża się poniżej przyjętej wartości SNG (Tarka i Staśko, 2010). Takie właśnie
przedziały czasu można wydzielić na sporządzonych wykresach w obrębie podanych wcześniej
wieloletnich okresów występowania suszy na obszarze regionu RZGW w Warszawie (załącznik
cyfrowy - ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy).
Zalety zaproponowanej metody bardzo dobrze ilustruje na przykład punkt II/354/1. Na
wykresie można bez problemu zinterpretować długotrwały okres suszy w latach 1988-1997, gdy
tymczasem wahania zwierciadła są tak duże, że trudno wskazać, które z niżówek można już uznać za
suszę w wodach podziemnych. Zastosowana metoda pozwala zatem ustalić okresy suszy oraz
wskazać jaki jest procentowy czas jej występowania w wieloleciu. W tym wypadku odchylenie
standardowe zbioru danych wyrażonych w procentach jest zdecydowanie niższe, a rozrzut wartości
spłaszczony. Widać to szczególnie wyraźnie w danych o najdłuższym okresie obserwacji. Wyznaczone
czasy trwania okresów suszy wyrażone w % w połowie punktów (48%) zawierają się w zakresie 2535% (częstość występowania suszy). I tę właśnie wartość należy uznać za najbardziej miarodajną i
wiarygodną dla całego badanego obszaru.
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Rysunek 130 Mapa częstości występowania okresów suszy hydrogeologicznej
Po naniesieniu wartości na mapę (Rysunek 130) trudno jest wskazać jednoznaczne
prawidłowości rozkładu, ale wyraźnie widać, że obszar leżący na północnym-wschodzie i w centrum
obszaru charakteryzuje się najczęściej wartościami z zakresu 20-30% częstości występowania suszy,
lub sporadycznie niewiele wyższymi. Korzystniejsze warunki mogą być przy tym związane ze
stabilizującą rolą doliny Wisły jako regionalnej bazy drenażu. Podobny korzystny wpływ może mieć
wysoki stopień jeziorności na pojezierzach. A na przykład w rejonie na SW od Warszawy występują
punkty z wyższego zakresu 30-40%, co tylko częściowo można w naturalny sposób wiązać z
czynnikami hydrodynamicznymi w płytszych horyzontach wodonośnych. Na południu, w obszarach
wyżynnych przeważają punkty ze wskaźnikiem na poziomie 20-30%, ale występują też wartości z
wyższego i niższego przedziału. Jak już podano, dominujące wartości w granicach 20-35% są
przeciętnie najpewniejszym wskaźnikiem trwania okresów suszy w wieloleciu na większości obszaru
RZGW w Warszawie.
Należy brać pod uwagę, że skrócony okres analizy skutkuje tendencją do zawyżenia
przeciętnie trwających okresów suszy, gdyż na lata 2003/06 przypadła jedna z najdłużej trwających
suszy w okresie badań. Można stąd wnosić, że wiarygodność danych do interpretacji suszy
hydrogeologicznej uzyskuje się w ciągach danych trwających przynajmniej 25-30 lat. Dopiero
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wówczas można w analizie statystycznej prawidłowo uwzględnić anomalnie suche długie okresy. W
przypadku danych dla obszaru RZGW w Warszawie warunek ten spełniono dla wszystkich punktów
(obserwacje powyżej 30 lat).
Intensywność suszy hydrogeologicznej może być oceniana w oparciu o rozgraniczenie
wystąpienia płytkiej oraz głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej, zgodnie z metodą
zaproponowaną przez Kazimierskiego i in. (2009). Stany SNG i ½(SNG + NNG) (SNG - średni niski stan
z wielolecia, NNG – najniższy stan w wieloleciu) zostały ustalone dla wielolecia dla każdego punktu
poddanego analizie (Załącznik: ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy). Interpretacja
wykresów suszy jednoznacznie wskazuje, że wartość odchylenia na poziomie -100% pokrywa się z
okrasami stanów ½(SNG + NNG), zatem na tej podstawie można wskazać stany graniczne
pozwalające ocenić poziom intensywności suszy (Tabela 19).
Tabela 19 Ocena intensywności niżówki/suszy hydrogeologicznej
– wystąpienie płytkiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej

SNG ≥ G > ½ (SNG + NNG)

– wystąpienie głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej

G ≤ ½ (SNG + NNG)

Po przedstawieniu na mapach (Rysunek 130 i Rysunek 131) możliwa jest analiza
intensywności suszy wskazująca, że wysoki >15% udział okresów głębokiej suszy, zdefiniowanej
stanami wód poniżej ½(SNG+NNG) i odpowiadającym odchyleniem na poziomie -100%, ma miejsce w
części środkowej badanego obszaru. Przy czym na wschodzie, w obrębie JCWPd nr 55 i 54, czyli w
części wysoczyznowej, występują punkty o najwyższych wartościach >20%. Kilka punktów o
wartościach z zakresu 15-20% występuje na zachodzie w JCWPd nr 47. Na południu i południowymwschodzie obszaru przeważają stosunkowo krótkie okresy głębokiej suszy w zakresie 5-15% i tylko w
przypadku 6 punktów są to zakresy powyżej 15%. W części północnej obszaru większość punktów
również mieści się w przedziale 5-15%, a jedynie 4 punkty wykazują wyższe wartości >15%, na co
wpływ ma stabilizująca rola rozbudowanej sieci hydrograficznej i jezior. Na całym obszarze można
natomiast wyróżnić 10 punktów z wartościami z najniższego przedziału <5% i są one rozlokowane
głównie w części SW.
Oprócz wcześniej wskazanych podstawowych okresów występowania długotrwałych suszy
hydrogeologicznych można wyznaczyć krótkotrwałe okresy występowania płytkiej suszy
hydrogeologicznej, jak np. w okresie 2008/09 r. w punkcie II/79/1 lub I/40/4 (patrz załącznik cyfrowy
- ZAL_czB_Zestawienie wahan zwierciadla_wykresy). Interpretacja obszarowa płytkiej suszy (Rysunek
132) wskazuje, że w pasie centralnym (równinnym i wysoczyznowym) przeważają wartości z niższego
zakresu 5-20%. W części SE wartości są bardzo zróżnicowane od 5% do 30%. W północnej części
obszaru rozrzut wartości również jest znaczny od <10% do 20-30%. A w rejonie Białegostoku (JCWPd
nr 52) zdarzają się też wartości >30% (2 punkty). Na południowym-wschodzie dominują punkty ze
średnimi wartościami, czyli z przedziału 15-20%. Zatem układ ten potwierdza wcześniej analizowane
rozkłady przestrzenne zjawiska suszy na badanym obszarze, przy czym brak jest jednoznacznych
trendów w skali całego obszaru.
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Rysunek 131 Mapa częstości występowania okresów głębokiej suszy hydrogeologicznej
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Rysunek 132 Mapa częstości występowania okresów płytkiej suszy hydrogeologicznej
Aby umożliwić pełniejszą przestrzenną analizę zjawiska suszy hydrogeologicznej należy z
przeliczonych wartości punktowych przejść na interpretację obszarową. W tym celu wykonano
interpolację metodą krigingu. Po przetestowaniu kilkunastu wariantów interpolacji i dopasowanych
modeli semivariogramu uzyskano bardzo wiarygodny rozkład przestrzenny (Rysunek 139, Rysunek
140) przy modelu sferycznym z minimum 6 punktami w obszarze próbkowania. Obszary o
najwyższym udziale okresów suszy hydrogeologicznej, powyżej 30%, występują głównie w obszarze
środkowo-wschodnim, od Wysoczyzny Wysokomazowieckiej poprzez Nizinę Południowopodlaską po
Równinę Radomską i zachodni fragment wyżyny Lubelskiej. Obszary o mniejszym rozprzestrzenieniu
najwyższych wartości, to rejon na południowy-wschód od Warszawy – na Równinie Warszawskiej,
Równinie Łowicko-Błońskiej i Wysoczyźnie Rawskiej (JCWPd nr 65), a także zachodnia część
Pojezierza Mazurskiego wraz ze Wzniesieniami Mławskimi i Wzniesieniami Górowskimi (JCWPd nr 20
i 50). Podobnie, lokalnie podwyższone wartości, występują jeszcze w trzech innych lokalizacjach: na
zachodzie obszaru w rejonie Pojezierza Dobrzyńskiego (JCWPd nr 48) oraz na południu - na
przedpolu Gór Świętokrzyskich (JCWPd nr 102, 103 i 104) i na Wzgórzach Opoczyńskich W środkowej
i północno-wschodniej części obszaru występują wartości rzędu 25-30%. Natomiast wartości poniżej
25% stwierdzono na SW - na Roztoczu i Wyżynie Wołyńskiej (JCWPd nr 90, 91 i 121), na południu – na
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Równinie Radomskiej (JCWPd nr 86), w zachodniej części - na Wysoczyźnie Płońskiej i Równinie
Kutnowskiej (JCWPd nr 49 i 63), na północy - większość obszaru Pojezierza Mazurskiego (JCWPd nr 21
i północne części (JCWPd nr 31 i 32), w rejonie Warszawy, a także na południowo-zachodnim
fragmencie obszaru obejmującym w całości JCWPd nr 113.
Po przeprowadzonej interpolacji dokonano klasyfikacji według 5 przedziałów przyjętych na
podstawie kolejnych percentyli ze zbioru interpolowanych wartości.

Rysunek 133 Mapa występowania okresów suszy hydrogeologicznej
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Rysunek 134 Obszary z tendencją do występowania głębokiej suszy hydrogeologicznej
Na wykonanych warstwach tematycznych:
1/ występowania suszy,
2/ tendencji do suszy głębokiej,
3/ obszarów geograficznych,
przeprowadzona została analiza wielokryterialna, uwzględniająca statystyczny wpływ zarówno
zinterpretowanych obszarów suszy, jak też pozycji w układzie fizyczno-geograficznym.
Wykorzystano modelowanie GIS w podobny sposób, jak to opisano wcześniej przy
interpretacji niżówek i suszy w wodach podziemnych. W ten sposób zidentyfikowano obszary silnej
(klasa I), średniej (klasa II), umiarkowanej (klasa III), słabej (klasa IV) i bardzo słabej (klasa V) suszy
hydrogeologicznej (Rysunek 135).
Uzyskana mapa podatności (Rysunek 136) wykazuje ogólnie większą podatność obszaru na
suszę hydrogeologiczną niż uzyskana w poprzedniej metodzie. Jednak tendencje i zmienność
obszarowa jest zbliżona. W części południowo-zachodniej i centralnej, gdzie występuje najwięcej
danych mówiących o stanach zagrożenia suszą/niżówką, rozkłady na obu mapach są bardzo podobne.
Różnice występują w części północnej, gdzie na mapie uzyskanej pierwszą z metod są znacznie niższe
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stopnie podatności, podobnie w rejonach na południowym-wschodzie obszaru. Należy tu jednak mieć
na uwadze, że w nowej metodzie większy nacisk jest położony na interpretację suszy
hydrogeologicznej jako dłużej trwającego okresu, w którym na przykład często pojawiające się
niżówki mogą być traktowane jako ujednolicony okres suszy. Ponadto w obu metodach, mimo
zastosowanych zbliżonych modeli, przyjęte warstwy wejściowe różniły się. Jak już podawano - w
dalszych analizach przyjęto wyniki pierwszej z metod.

Rysunek 135 Mapa rozkładu intensywności suszy hydrogeologicznej
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Rysunek 136 Przestrzenny rozkład podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną
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5.5. ZAGROŻENIE WYSTĘPOWANIA SUSZ - PODSUMOWANIE
Wyniki opracowane w ramach analiz występowania i oceny skali zagrożenia zjawiskiem suszy
na terenie RZGW w Warszawie dały podstawę do przeprowadzenia łącznej analizy poziomu
zagrożenia występowania wszystkich czterech typów susz (atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej). Analizę zrealizowano w siatce pól podstawowych (heksagonów) dla których
poszukiwano odpowiedzi na pytanie czy w danym polu kolejne typy susz przyjmowały poziom
zagrożenia wysoki czy silny (III i Iv klasa). Dla każdego heksagonu dokonano kodyfikacji wg klucza
podanego w tabeli poniżej (Tabela 20). Na podstawie analizy kodów otrzymano wynik wskazujący
obszary bardzo wysokiego zagrożenia występowaniem susz (4 typy susz zagrażają częstym i
intensywnym występowaniem), obszary wysokiego zagrożenia (3 typy susz doświadczają dany
obszar) oraz obszary znacznego poziomu zagrożenia czyli w przypadku gdy zidentyfikowano III i IV
zagrożenia dla przynajmniej dwóch typów susz. Rozkład przestrzenny poziomu narażenia na
występowanie susz zaprezentowano na stosownej mapie (Rysunek 137).
Tabela 20 Tabela kodyfikacji pól podstawowych w zakresie oceny zagrożenia występowania
wszystkich 4 typów suszy na poziomie klasy III i IV zagrożenia (tereny silnie i bardzo zagrożone)
Liczba zidentyfikowanych typów
susz o silnym i znacznym
KODYFIKACJA
zagrożeniu wystąpienia na danym
terenie
Występują wszystkie 4 typy suszy
A_R_H_HG
A_R_H_0
A_R_0_HG
Występują 3 typy suszy
A_0_H_HG
0_R_H_HG
A_R_0_0
A_0_H_0
A_0_0_HG
Występują 2 typy suszy
0_R_H_0
0_R_0_HG
0_0_H_HG
A_0_0_0
0_R_0_0
Występuje 1 typ suszy
0_0_H_0
0_0_0_HG
Nie stwierdzono występowania
susz silnych i

0_0_0_0

Poziom zagrożenia
występowania susz
BARDZO WYSOKI
WYSOKI

ZNACZNY

UMIARKOWANY

BRAK

Objaśnienia: Susza A – atmosferyczna; R – rolnicza; H – hydrologiczna; HG – hydrogeologiczna
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Rysunek 137 Mapa zagrożenia obszarów występowaniem wszystkich 4 typów susz
zidentyfikowanych jako bardzo silne i ekstremalne (1974-2011)
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Rysunek 138 Udział procentowy terenów silnie i bardzo zagrożonych występowaniem susz w ujęciu
liczby typów susz – regiony wodne RZGW w Warszawie
Regionami wodnymi na których praktycznie całym terenie wszystkie susze zagrażają bardzo i
silnie są region Jarft i Świeżej (około 94% obszaru jest zagrożonych występowaniem 4 typów susz)
(Rysunek 138). Na ponad połowie powierzchni regionów wodnych Niemna oraz Łyny i Węgorapy
stwierdzono zagrożenie ze strony 3 typów susz. W regionie Niemna pozostałe obszary są zagrożone
występowaniem 2 susz. Natomiast w przypadku regionu Łyny i Węgorapy blisko 13% terenów jest
zagrożonych 3 suszami a 32,8% dwoma jej typami. Region wodny Środkowej Wisły cechuje się
zbliżonymi proporcjami udziału terenów zagrożonych liczbą typów susz do wyników dla całego RZGW
w Warszawie. Tereny zagrożone 3 i 2 typami susz stwierdzono dla odpowiednio 38,7% i 42,3%
obszaru regionu. Blisko 6% regionu Środkowej Wisły zajmują obszary zagrożone 4 suszami i
zlokalizowane są głownie w części centralno-zachodniej (Rysunek 137).
Gminy na których terenie stwierdzono zagrożenie występowaniem wszystkich 4 susz (w
klasie III i/lub IV) to:
KOD TERYT
0401052
1001022
0408022
1426012
1001032
1405052
2808043
0408062
1419072
1418043
2802062
1423052
1418052
1438042

Nazwa gminy
Bądkowo
Bełchatów
Bobrowniki
Domanice
Drużbice
Jaktorów
Korsze
Lipno
Łąck
Piaseczno
Płoskinia
Potworów
Prażmów
Radziejowice
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0408073
1063011
0408082
0408092
1438052
1438011

Skępe
Skierniewice
Tłuchowo
Wielgie
Wiskitki
Żyrardów

Ponad 80% powierzchni ww. gmin jest bardzo i silnie zagrożonych wszystkimi fazami suszy.
Dokładny wykaz gmin i ich charakterystyki zagrożenia występowania susz zamieszczono w załączniku
cyfrowym – ZAL_czC_nr5_Lista_gmin_zagroz_n_liczba_susz.
Wyniki niniejszej analizy w sposób jednoznaczny wskazują obszary na których zagrożenie
suszą jest najsilniejsze a zarazem gdzie dochodzi do pełnego rozwoju suszy (od fazy suszy
atmosferycznej po hydrogeologiczną – 4 typy susz). Stąd też gminy i fragmenty regionów wskazane w
zestawieniu powinny w działaniach planistycznych gospodarki wodnej otrzymać wysoki priorytet
ważności co do kierowania działań ograniczających wpływ suszy na gospodarkę i ekosystemy.

6. ZMIANY KLIMATU I ICH WPŁYW NA WYSTĘPOWANIE ZJAWISKA SUSZY
Podstawowymi elementami opisu klimatu na danym obszarze są wartości temperatur
powietrza oraz wielkość opadu. Na postawie wieloletnich przebiegów wartości tych elementów
klimatu określa się tendencje występujące na poszczególnych obszarach i próbuje przewidywać
możliwe kierunki zmian w przyszłości. Przewidywania te nie mają jednak charakteru
deterministycznego i dlatego, jak w przypadku każdego modelowania warunków przyszłych, należy
zachować ostrożność w podejściu do wyników. Różnorodne modele klimatyczne mogą jedynie
próbować przybliżać zmiany, których możemy się spodziewać, nie dając jednak pewności, że
faktycznie nastąpią one w prognozowanym nasileniu.
Danych i informacji na temat kierunku i wielkości prognozowanych zmian klimatu dostarczają
matematyczne modele klimatu. Stanowią one obszerną grupę i łączą w sobie jednocześnie szereg
metod opisu procesów stanowiących o zmianach klimatu (czynniki klimatotwórcze) i metod analizy
jego charakterystyk. Modele zmian klimatu niezależnie czy są to modele globalne czy regionalne
przygotowują prognozy wg założonych scenariuszy. Z końcem XX wieku z ramienia IPCC6 opracowano
rodziny scenariuszy emisyjnych SRES (IPCC Special Report on Emission Scenarios), określających
związki między czynnikami determinującymi emisje gazów cieplarnianych a ich zawartością w
atmosferze (Nakičenovič and Swart, 2000) (Kundzewicz, 2008). Każdy scenariusz przedstawia różny
rozwój demograficzny, społeczny, ekonomiczny, technologiczny i środowiskowy. Scenariusze
podzielono na cztery rodziny: A1, A2, B1, B2. Oznaczenia literowe określają wybór priorytetu: A –

6

IPPC – Intergovernmental Panel on Climate Change – organizacja założona w 1988 r. przez Światową
Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych
(UNEP)
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dążenie do rozwoju gospodarczego; B – dbałość o ochronę środowiska. Natomiast oznaczenia
cyfrowe oznaczają 1 – zmniejszenie różnic między regionami, wspólny rozwój; 2 – duże
zróżnicowanie między regionami. W rodzinie scenariuszy A1 wyróżnić można trzy podgrupy tj. A1F1,
A1T oraz A1B. W grupie A1F1, zakłada się intensywne wykorzystanie paliw kopalnych, w grupie A1T –
użycie innych źródeł energii niż paliwa kopalne, natomiast w grupie A1B – równowagę w
wykorzystywaniu dostępnych paliw. Scenariusze zmian klimatu, co należy podkreślić szacują wielkość
zmian parametrów klimatycznych (np. jak opad, temperatura czy usłonecznienie) na podstawie
prognozowanych (założonych) poziomów podstawowych czynników wpływających zarówno na
rozwój gospodarczy, jak i na emisję gazów cieplarnianych. Do czynników tych zalicza się m.in. wzrost
populacji ludności, zużycie energii, rozwój technologiczny i ekonomiczny.
W ostatnich latach zrealizowano dwa ogólnopolskie projekty związane z tematyką zmian
klimatu – zakończony w 2012r. projekt KLIMAT7 oraz zakończony rok później projekt o akronimie
KLIMADA8). Wyniki obu projektów wskazują, iż największy wpływ na warunki klimatyczne wywierają
zjawiska ekstremalne, których obecny wzrost liczby wystąpień sukcesywnie zmienia dynamikę
cech klimatu w Polsce. Do tego wniosku odnosi się stanowisko Rządu w sprawie adaptacji do zmian
klimatu, w które stanowi iż: „W Polsce w związku ze zmianami klimatu można się spodziewać
intensyfikacji powodzi zarówno na rzekach nizinnych, jak i rzekach górskich, oraz długotrwałe susze
związane z niedoborem wód.”. Założeniem jest by rezultaty projektu KLIMADA stanowiły podstawę
do przygotowania strategicznego planu adaptacji kraju w dwóch kolejnych perspektywach czasowych
– do 2030 r. i dla okresu 2070 – 2100. Natomiast projekt KLIMAT dostarcza wniosków w zakresie
metod szacowania zmian klimatu opracowanie systemu bieżących ostrzeżeń i osłony gospodarki i
społeczeństwa przed ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi i hydrologicznymi wraz ze
wskazaniem zakresu oddziaływań klimatu na sektory gospodarki, społeczeństwo i ekosystemy.
Zgodnie z wynikami projektu do sektorów najbardziej wrażliwych na zmiany klimatu w kontekście
suszy należy zaliczyć: energetykę (susza hydrologiczna), rolnictwo (susza atmosferyczna i rolnicza),
turystykę i rekreację (susza hydrologiczna). Zmianom wartości średnich będą towarzyszyły zmiany
częstości występowania zjawisk ekstremalnych prawdopodobnie o większym natężeniu. Szczególnie
dotkliwe mogą być powtarzające się fale upałów, ale także przedłużające się okresy suche i wilgotne.
Zmiany klimatu będą odczuwalne przez ekosystemy, człowieka i gospodarkę, przy czym rodzaj i skala
skutków będzie różna w różnych sektorach.
Punktem wyjścia wykonania analiz opracowania przedmiotowego w zakresie określenia
wpływu zmian klimatu na zjawisko suszy były wyniki i wybrane założenia analityczne wypracowane w
ramach Projektu KLIMAT. W projekcie tym przeprowadzono symulacje zmian klimatu z
zastosowaniem scenariuszy typu: A1, A2, B1 oraz B2 a także scenariuszy wiązkowych, z
7

KLIMAT - „Wpływ zmian klimatu na środowisko, gospodarkę i społeczeństwo (zmiany, skutki i sposoby ich
ograniczania, wnioski dla nauki, praktyki inżynierskiej i planowania gospodarczego)” projekt zrealizowany
przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, 1 Oś priorytetowa, Działanie 1.3, Poddziałanie 1.3.1 (POIG.01.03.01-14-011/08 – 00);
http://klimat.imgw.pl
8
KLIMADA - „Opracowanie i wdrożenie strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na
zmiany klimatu”, projekt zrealizowany przez Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy
na polecenie Ministerstwa Ochrony Środowiska http://klimada.mos.gov.pl
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wykorzystaniem modeli globalnych. Rezultatem symulacji są m.in. wyniki prognozowanych wartości
zmian warunków termicznych, sum opadów, liczby dni z opadem czy średniej procentowej zmiany
rocznego odpływu jednostkowego. Wyniki symulacji określają poziom zmian dla okresu 2011-2030 na
podstawie danych i w odniesieniu wyników okresu referencyjnego 1971-1990.
W zakresie warunków termicznych wyniki scenariuszy klimatycznych wskazują, iż w całym
kraju średnia roczna temperatura powietrza w latach 2011-2030 nie zmieni się istotnie w stosunku
do wartości średnich z okresu referencyjnego 1971-1990, a przewidywany dla scenariuszy emisyjnych
B1 i A1B wzrost temperatury nie osiągnie 0,1°C. Odwrotny kierunek zmian prognozuje scenariusz A2,
który przewiduje ochłodzenie w stosunku do okresu referencyjnego. W zależności od scenariusza
zmiany wyniosą od 0,05°C do 0,15°C. Znacznie większe zmiany temperatury powietrza są
przewidywane dla wielolecia 2081-2100, dla którego w Polsce średni wzrost wyniesie od 0,35°C do
0,5°C. Największy wzrost temperatury nastąpi w północno-wschodniej części kraju (do niemal 0,6°C),
malejąc w kierunku południowym do 0,3-0,4°C w Karpatach. W lecie przewidywane zmiany średniej
temperatury powietrza w okresie 2011-2030 będą stosunkowo niewielkie, od spadku o 0,1 °C do
wzrostu o 0,2 °C. W okresie 2081-2100 średnia temperatura powietrza latem będzie już znacząco
wyższa niż w okresie referencyjnym, średnio w skali całego kraju prognozowana różnica wyniesie
odpowiednio 0,19-0,61°C.
Wyniki zaimplementowanych w ramach Projektu KLIMAT scenariusze wiązkowe wskazują na
kontynuację ocieplenia na przestrzeni najbliższych 20 lat. Wzrost temperatur dotyczy nie tylko
wartości średnich ale także prognozy wskazują na rosnący kierunek temperatur minimalnych i
maksymalnych. Ocieplenie klimatu wskazuje na wzrost częstości pojawiania się dni gorących i
upalnych oraz spadek liczby dni przymrozkowych i mroźnych. Co więcej prognozowane (modelem
wiązkowym) zmiany są spójne na obszarze całego kraju oraz zgodne z kierunkiem zmian
obserwowanym od połowy XX w. (KLIMAT, T. 1 za Degirmendžić i in. 2004).
Symulacje zmian charakterystyk warunków pluwialnych Polski odnoszą się zarówno do sumy
opadów atmosferycznych, jak i liczby dni z opadem. Poza modelami zmian klimatu dobrym
narzędziem identyfikacji kierunku przyszłych zmian składowych obiegu wody są statystyczne analizy
trendu prowadzone na danych surowych charakterystyk meteorologicznych oraz na seriach wyników
miar wskaźnikowych. I tak dla wielolecia 1951-2010, dla większości regionów Polski stwierdzono
ujemny kierunek trendu dla ilorazów opadów półrocza ciepłego i chłodnego, jesieni i wiosny oraz
lipca i lutego (Rysunek 139) (Czerska, Nidzgorska-Lencewicz, 2012). Na przeważającym obszarze kraju
iloraz opadów półrocza ciepłego (IV–IX) i chłodnego (X–III) waha się od 1,4 do 2,0. Przejawem
kontynentalnych cech reżimu pluwialnego jest zdecydowana przewaga opadów letnich nad
zimowymi. Ilorazy opadów półrocza ciepłego (IV–IX) i chłodnego (X–III), lata i zimy oraz lipca i lutego
wykazują wzrost z północnego-zachodu w kierunku południowym. Dane te wskazują, że w całej
północnej części obszaru RZGW Warszawa, zwłaszcza na Pojezierzu Mazurskim, występuje w tym
zakresie tendencja spadkowa, ale już w części środkowej i południowej zaznacza się trend wzrostowy.
Jest to też dobrze widoczne na wykresie zmiany ilorazów sum opadów: półrocza ciepłego i półrocza
chłodnego (IV–IX/X–III), lata i zimy (VI–VIII/XII–II), na którym rysuje się wyraźny liniowy trend
spadkowy.
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Rysunek 139 Ilorazy sum opadów: A)-półrocza ciepłego i półrocza chłodnego (IV–IX/X–III), B)- lata i
zimy (VI–VIII/XII–II) w latach 1951–2010
objaśnienia: +/– tendencja dodatnia/ujemna, nieistotna, gdy α = 0,01
(źródło: Czerska i Nidzgorska-Lencewicz, 2012)
Należy jednak mieć na uwadze, że statystycznie nieistotne, liniowe trendy wskaźników,
opisujących strukturę czasową opadów, wynikają z ich ogromnej międzyrocznej zmienności.
Wieloletnie zmiany wysokości sezonowych opadów atmosferycznych w sześćdziesięcioleciu,
obejmującym także pierwszą dekadę XXI w., nie wykazują statystycznie istotnego trendu liniowego i
nieudowodnione statystycznie są powszechne opinie o rosnącej zmienności opadów. Zjawiskiem
powszechnym, uwidaczniającym się na większości obszaru kraju, jest tendencja do wzrostu opadów
w sezonach wiosennym i jesiennym oraz malejący udział opadów letnich w sumie rocznej (Czerska i
Nidzgorska-Lencewicz, 2012).
Wyniki analiz modeli klimatycznych wskazują iż, prognozowane zmiany opadów w
porównaniu z wynikami dla temperatur powietrza nie tak wyraźne, ani jednorodne w czasie i
przestrzeni. Zgodnie z wynikami prognoz generalnie roczne sumy opadów w okresie 2011-2030 mają
być zbliżone do wartości z okresu referencyjnego 1971-1990; jedynie wyniki scenariuszy tzw.
emisyjnych na możliwość wystąpienia nieznacznego (poniżej 5%) wzrostu sum opadów w całym kraju
(Rysunek 140). Prognozy wykonane w ramach Projektu KLIMAT (Miętus i in., 2011) wskazują na
nieznaczne (poniżej 5%) zmiany sum opadów atmosferycznych w skali roku w Polsce. W okresie
2011-2030 wystąpi nieznaczny wzrost sum opadów w stosunku do okresu referencyjnego, natomiast
w okresie 2081-2100 – niewielki spadek. Dla sezonu letniego prognozy są rozbieżne. W okresie 20112030 roczna suma opadów zmieni się od -15% do +50%. Dla sezonu jesiennego przewiduje się spadek
sum opadów w obu okresach analizy. Dla obu okresów wartość zmian będzie zbliżona, z największymi
spadkami (do 15%) na wybrzeżu.
Przewidywany w modelu wiązkowym wzrost sum rocznych opadów o 1-4% nie jest istotny
statystycznie, dodatkowo rozrzut między prognozami z różnych modeli w wiązce jest bardzo duży, iż
nie ma pewności statystycznej co do wskazywanego kierunku zmian (wzrost/spadek). W ujęciu
sezonowym dla lata prognozowany jest 2% spadek sum opadów natomiast bardzo niskim, bo
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zaledwie kilkuprocentowym wzrostem sum opadów mają cechować się pozostałe miesiące w roku.
Niemniej jednak duża rozbieżność prognoz między uwzględnionymi modelami w wiązce stanowi o
bardzo niskiej ich statystycznej istotności.
W odniesieniu do zagadnienia suszy i związanych z nią deficytów opadów żaden scenariusz
nie przewiduje obniżenia rocznych sum opadów, jedynie wskazuje na niewielkie obniżenie sum
opadów latem. Także w odniesieniu do liczby dni z opadem w skali roku dla okresu 2011-2030 nie
wskazano istotnego poziomu zmian, ich liczba będzie zbliżona do wartości z okresu referencyjnego
1971-1990 (Rysunek 141). Jedynie wg scenariuszy emisyjnych B1 i A1B może wystąpić nieznaczny
wzrost liczby dni z opadem na terenie całego kraju, jednak tylko we wschodniej Polsce (tj. niemal na
całym terenie RZGW w Warszawie) może przekroczyć 2%. Zaś wyniki scenariusza A2 wskazują, iż nie
należy spodziewać się zauważalnych zmian tego elementu klimatu. Zatem w zakresie prognoz
deficytów opadów atmosferycznych scenariusze zmian klimatu nie wykazują by intensywność i czas
trwania a także okresy występowania susz miały ulec zmianie.

Rysunek 140 Spodziewane zmiany sum opadów (%) w Polsce w okresie 2011-2030 w stosunku do
wartości średnich z okresu referencyjnego 1971-1990 (KLIMAT, T.1)

Rysunek 141 Prognozowane zmiany liczby dni z opadem w Polsce w okresie 2011-2030 w stosunku
do wartości średnich z okresu referencyjnego 1971-1990 (KLIMAT, T.1)
Analizując treści opublikowanych wyników projektu KLIMAT otrzymanych drogą
dynamicznego downscalingu dla trzech scenariuszy emisji A2, A1B i B1 zauważalna jest ich zgodność z
wynikami otrzymanymi metodami statystycznymi (w tym analiz trendu). Bowiem, powyższe wnioski
są zgodne z kierunkiem trendów zmian obserwowanymi od połowy ubiegłego wieku, czyli z
nieznacznym i statystycznie nieistotnym wzrostem rocznych sum opadu i całkowitym brakiem
statystycznie istotnych zmian w układzie sezonowym a także trendem niewielkiego (statystycznie
nieistotnego) wzrostu liczby dni z opadem wysokim (KLIMAT T.1 za Degirmendžić i in. 2004).
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Uwzględniając powyższe fakty w niniejszej pracy celem prześledzenia wpływu
prognozowanych zmian klimatu na suszę atmosferyczną przyjęto poprawkę zakładającą wzrost
wysokości rocznych sum opadów atmosferycznych na poziomie 4%. Wartość ta została oszacowana
na podstawie scenariusza wiązkowego jako wartość średnia z 14 symulacji: trzech wykonanych w
IMGW-PIB (Projekt KLIMAT) z wykorzystaniem modelu RegCM oraz jedenastu innych symulacji
wykonanych w ramach projektu ENSEMBLE. Rozwiązanie takie wydaje się być najbardziej
uniwersalnym i obarczonym najmniejszym błędem.
Wskaźnik SPI (roczny) wykorzystany w analizach zagrożenia występowania zjawiska suszy
atmosferycznej dla wielolecia 1974-2011, przeliczono ponownie z uwzględnieniem prognozowanego
4% wzrostu sum rocznych opadów. Otrzymane wyniki potwierdziły tezy z powyższych akapitów i
ocena potencjalnych zmian, czyli wielkości wskaźnika SPI wykazała brak istotnych co do wielkości i
statystycznej istotności zmian w przebiegu oraz intensywności suszy atmosferycznej. Zmiany w
wielkości wskaźnika uwidoczniły się dopiero na czwartym miejscu po przecinku.
Zagadnienie suszy rolniczej w kontekście zmian klimatu rozpatrywane jest przede wszystkim z
punktu widzenia zagrożenia i ryzyka wystąpienia strat w plonach. Susza obok zjawiska nadmiaru
opadów, zbyt długiego zaleganie pokrywy śnieżnej, czy też utrzymujących się anomalii temperatur
powietrza w okresie wegetacyjnym zaliczana jest do najczęstszych przyczyn wystąpienia strat w
plonach. Istotne straty w plonach roślin uprawnych z powodu niekorzystnego przebiegu warunków
pogodowych w Polsce są „najczęściej wynikiem nie jednego, a kilku następujących po sobie
niekorzystnych zjawisk meteorologicznych” (KLIMAT, T.3 za Górski i inni 2008). Względem suszy
rolniczej wyniki symulacji modeli klimatycznych sugerują wzrost częstości występowania fal upałów,
które mogą przyczyniać się do występowania susz rolniczych (klimada.mos.gov.pl). Prognozowany
wzrost temperatury w polskich warunkach może mieć korzystny wpływ na tempo rozwoju roślinności
i przyczyni się do wzrostu ewapotranspiracji potencjalnej. Istnieje także prawdopodobieństwo
wydłużenia czasu trwania okresu wegetacyjnego (Strategiczny plan adaptacji…, 2013). Ocenia się, iż
wzrost średnich rocznych temperatur powietrza wpłynie pozytywnie na plony kukurydzy, pszenicy
czy winorośli. Jednak ograniczeniem dla rozwoju roślin może być kwestia dostępności wody.
Niezmienna roczna suma opadów przy zwiększonej ewapotranspiracji spowoduje zmniejszenie się
wielkości KBW, a co za tym idzie częstsze lub o większej intensywności susze rolnicze. Ponadto
prognozowana większa ilość opadów nawalnych z jednoczesnym wydłużeniem się okresów
bezopadowych może spowodować częste wahania wartości wskaźnika KBW. W warunkach deszczy
nawalnych rośliny nie są w stanie wykorzystać pojawiającego się opadu, a jednocześnie wydłużenie
okresów bezopadowych naraża wegetację na straty. Można podejrzewać, że zwiększy się
częstotliwość okresów, w których rolnictwo będzie narażone na straty związane z przebiegiem
pogody w danym sezonie wegetacyjnym. Częstsze występowanie susz może destabilizująco wpływać
na produkcję żywności, a przez to negatywnie oddziaływać na sytuację ekonomiczną w rolnictwie.
W ogłoszonym w 2012 r. „Sprawozdaniu z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie
niedoboru wody i susz” wskazano, iż wg prognozowanej zmiany klimatu wystąpi pogorszenie skutków
istniejących już deficytów w zakresie gospodarki wodnej – tj. znaczne zmiany jakości i dostępności
zasobów wodnych (SWD(2012) 380). Jest to wynik prognozowanych kierunków zmian w kontekście
niedoborów wód natomiast względem zjawiska suszy wypowiadają się m.in. raporty EEA (Europejska
Agencja Środowiska). Ich wyniki wskazują, iż pomimo braku stwierdzonego ogólnego trendu dla
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Europy, zmiany klimatu prawdopodobnie wpłyną na zwiększoną częstotliwość i/lub nasilenie suszy
hydrologicznej w niektórych jej regionach. Wzrost intensywności i częstości występowania susz
hydrologicznych prognozowany jest dla południowych i południowowschodnich regionów Europy.
Dla Polski, a w tym dla obszaru RZGW w Warszawie prognozowana do 2020 roku wielkość zmian
przepływów niżówkowych mieści się w przedziale od 0 do +20% i przeciętnie nie przekracza +10%
(Rysunek 142). Wskazywany dodatni kierunek zmian przepływów niskich świadczy o tym, iż na
obszarze danego RZGW głębokość niżówek (intensywność susz hydrologicznych) prawdopodobnie
będzie mniejsza. Na tej podstawie można wnioskować, iż w Polsce dynamika zjawiska suszy
hydrologicznej jak i jego intensywność nie powinny ulec zmianie.

Rysunek 142 Prognozowana wielkość zmiany minimalnych (niskich - NNQ) przepływów rzecznych o
prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 20 lat.
(Źródło: http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/projected-change-in-minimum-river)
Wyniki badań prowadzonych w Polsce w oparciu o wskaźnik suszy hydrologicznej (WSH)9 dla
kilku scenariuszy klimatycznych wskazują, iż wobec znacznych rozbieżności między wynikami
uzyskanymi na podstawie różnych modeli globalnych (GCM) nie jest obecnie możliwa jednoznaczna
ocena wpływu prognozowanych zmian klimatu na częstotliwość występowania susz hydrologicznych
(Jurak i in. 1998).
Wyniki innych badań dowodzą, iż na okres 2011-2030 szacowane zmiany odpływu
jednostkowego w ujęciu scenariuszy emisyjnych (A1B, B1, A2) podają, iż w dorzeczu Wisły
prawdopodobne zmiany rocznych wartości będą miały przeważanie kierunek malejący i w zależności
od scenariusza osiągną od -9% do -1% (KLIMAT, T.4). Najsilniejsze zmniejszenie odpływu w stosunku
do okresu referencyjnego 1971-1990 prognozuje scenariusz A2, który także zakłada w sezonie

9

WSH - wskaźnik opracowany w Instytucie geofizyki PAN na wzór Indeksu Palmera (PDSI); główną różnicą jest iż
składowe bilansu wodnego są szacowane z wykorzystaniem modelu CLIRUN a nie jak to ma miejsce przy PDSI w
oparciu o metodę Thonthwaite’a
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zimowym wzrost odpływu jednostkowego maksymalnie o 4% i w półroczu letnim spadek
maksymalnie wynoszący -12%. Niemniej jednak niezależnie od scenariusza w prognozach modułu
odpływu rzecznego zaznaczają się rozbieżności w trendach zmian w układzie sezonowym oraz
wyraźne różnice wartości w poszczególnych zlewniach różnicowych. Stąd nie można jednoznacznie
wskazać jednego trendu zmian wielkości całkowitego odpływu ani też szacować tendencji zmian
odpływów niskich.
Wg prognoz projektu ClimWatAdapt10, do 2050 roku udział obszaru województw na których
wystąpią silne susze hydrologiczne wyniesie od 0 do 100% ich powierzchni (Rysunek 143). Jako silną
suszę rozumie się tutaj zdarzenie/a o prawdopodobieństwie wystąpienia co 50 lat z założeniem
częstotliwości pojawiania się co 10 lat do 2050 roku. Na obszarze RZGW w Warszawie największy
prognozowany zasięg występowania susz dotyczy województw łódzkiego, mazowieckiego,
lubelskiego. Województwo podlaskie szacuje się, że będzie odczuwać suszę na około 20% swojej
powierzchni. Natomiast pozostałe województwa znajdujące się w granicach zarządu RZGW w
Warszawie wskazywane są jako najmniej zagrożone występowaniem w przyszłości silnych susz
hydrologicznych, które mają odnosić się jedynie do 10% ich powierzchni.

Rysunek 143 Prognozowana powierzchnia względna województw (NUTS2) dotknięta silną suszą wg
wyników ClimWatAdapt project, 2050
(Źródło: http://climate-adapt.eea.europa.eu)

10

http://climwatadapt.eu
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Z punktu widzenia zasilania poziomów wodonośnych i powstawania niżówek
hydrogeologicznych największe znaczenie mają prognozowane zmiany temperatury oraz opadów
atmosferycznych. Wyniki oceny międzyrocznej zmienności opadów w kalendarzowych porach roku w
sześćdziesięcioleciu, obejmującym także pierwszą dekadę XXI w. informują, że w latach 1951–2010
sezonowe sumy opadów atmosferycznych nie wykazują statystycznie istotnego trendu liniowego, co
wynika głównie z faktu, że zmiany tego najbardziej labilnego elementu klimatu mają charakter
nieregularnych fluktuacji. Dlatego są one jedynie bardzo ogólną informacją o zarysowujących się
kierunkach zmian (Czerska, Nidzgorska-Lencewicz, 2012). W związku z tym, że pojawianie się
niżówek/suszy w wodach podziemnych, z wyraźnym nasileniem w miesiącach IX, X, XI (Rysunek 139),
w największym stopniu zależy od intensywności opadów i zasilania w okresie letnim, ważna jest
tendencja do zmian ilorazu opadów dla półrocza ciepłego i chłodnego oraz lata i zimy.
Analizując obszar najbardziej podatny i narażony na suszę hydrogeologiczną, czyli
południowo-zachodnią część RZGW Warszawa (Nizina Środkowomazowiecka), należy zauważyć, że
również tu są stwierdzone ujemne wskaźniki opadów. W połączeniu z opisanymi tendencjami
wzrostu temperatur może to skutkować zwiększeniem częstotliwości i intensywności pojawiających
się w tym rejonie suszy hydrogeologicznej.
Wszystkie dane informujące o wzroście temperatury i zmianach w strukturze opadów mogą
świadczyć, że w najbliższych latach ten trend się utrzyma i właśnie obszar na północy, obejmujący
Pojezierze Mazurskie, Nizinę Staropruską i Pojezierze Litewskie, może być narażony na wzrost
przeciętnej liczby i długości okresów niżówek/suszy hydrogeologicznej. Jest to jednak obszar o
stwierdzonym niskim narażeniu na zjawisko suszy hydrogeologicznej, zatem zmiany te nie będą w
najbliższych latach wyraźnie dostrzegane. Chcąc dokonać bliższych analiz dotyczących wpływu zjawisk
ekstremalnych, takich jak susza, na wody podziemne i zbadania tendencji wzrostowej/spadającej
nasilenia niżówek, należałoby wykonać numeryczny model hydrogeologiczny. Wówczas można
przeprowadzić odpowiednio zaprojektowane symulacje dla obniżonych wartości zasilania
infiltracyjnego i podwyższonej ewapotranspiracji. Wyniki takich symulacji odpowiedziałyby, jaka
będzie reakcja zwierciadła wód podziemnych i wpływ suszy na wszystkie poziomy wodonośne przy
zmianie podanych parametrów.
Spośród omawianych czynników klimatycznych zdecydowanie większy wpływ na położenie
zwierciadła wód podziemnych ma zmiana opadów atmosferycznych niż zmiana temperatury
powietrza (Nowak, 2007). Oddziaływanie czynników klimatycznych będzie bardziej widoczne w
poziomach wodonośnych, w których wahania zwierciadła wód podziemnych są od nich uzależnione.
Szczególnie podatne na zmiany klimatu będą płytkie poziomy wodonośne, bez izolacji od powierzchni
terenu, w których obserwuje się szybką reakcję na zmiany zasilania. W głębszych poziomach
wodonośnych wpływ zmian klimatu będzie słabszy i pojawi się z opóźnieniem. Ponadto
oddziaływanie zmian klimatu w obszarach położonych w sąsiedztwie wód powierzchniowych może
być niwelowane ich dodatkowym zasilaniem lub drenażem.
Obok prognoz wpływu zmian klimatu na odpływ rzeczny i ilość zasobów wód podziemnych
zagadnieniem ważnym z punktu widzenia skutków susz nakładających się na występowanie
niedoborów zasobów wodnych są analizy zmian dostępności zasobów wodnych. Analizy wykonane w
ramach projektu „ClimWatAdapt” z wykorzystaniem modelu lokalizacji dorzeczy z niedoborem wody
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wskazują, iż w lecie i przez cały rok w 2030 r. liczba dorzeczy z niedoborem wody może wzrosnąć
nawet o 50 % (SWD(2012) 380 wersja ostateczna). Prognozy identyfikujące wpływ zmian klimatu na
gospodarkę wodną mają istotne znaczenie w tworzeniu strategii korzystania z wód i stanowią
element składowy ocen ekonomii środowiska. Wyniki projektu KLIMAT (zadanie 3) prognozują bardzo
duży wzrost zapotrzebowania na wodę. Na okres 2011-2030 największe zapotrzebowanie na wodę
przewidywane jest w scenariuszu rynkowym A1B, a najmniejsze w scenariuszu zrównoważonym B1.
Natomiast w energetyce wskazano na możliwość znacznego ograniczenia potrzeb wodnych w
perspektywie 2030 r., co jest związane z przewidywaną zmianą technologii chłodzenia z otwartych
obiegów chłodniczych na zamknięte. Rezultatem cząstkowym prac nad prognozowaniem wpływu
zmian klimatu na wielkość popytu na wodę oraz zmian zasobów dyspozycyjnych jest poniższa mapa
Scalonych Części Wód Powierzchniowych (SCWP) zagrożonych deficytem wody (Rysunek 144).

Rysunek 144 Mapa zagrożenia deficytem wody w SCWP (na podstawie danych z 1971-1990) i
zlewni pilotażowych dla przeprowadzenia analiz modelowych z uwzględnieniem zmian klimatu
Objaśnienia: klasa 1 brak zagrożenia, klasa 5 bardzo wysokie zagrożenie
(Źródło: raport roczny projektu KLIMAT - Zadanie 3, Kraków 2010)
Wobec niskiej lub braku istotności statystycznej prognozowanych kierunków i natężenia
zmian klimatu niemożliwe jest jednoznaczne czy chociaż przybliżone wskazanie obszarów
potencjalnie narażonych na występowanie susz związanych ze zmianami klimatu. Jednocześnie
stwierdzone w projektach badawczych rozbieżność wyników symulacji z zastosowaniem różnych
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modeli i scenariuszy zmian klimatu sprawiają, że wskazywanie w oparciu o niepewne wyniki
symulacji, konkretnych zasięgów obszarów o większym bądź mniejszym potencjale nasilenia zjawiska
suszy byłoby obarczone bardzo dużym błędem. W konsekwencji alokacja działań przeciwdziałających
występowaniu susz i ograniczających ich skutki nie odpowiadałaby na realne potrzeby aktualnie
obszarów szczególnie zagrożonych. Stąd też w opracowaniu w analizach identyfikacji klas zagrożenia
występowania susz oraz hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie jej skutków, jako
indykatory określające kierunek przyszłych zmian wykorzystano jedynie współczynniki korelacji i
kierunkowe trendu.
Wyniki cytowanych projektów KLIMAT oraz KLIMADA wskazują prognozowany zakres zmian
w cyklu hydrologicznym i użytkowaniu wód oraz podają kierunki działań adaptacyjnych gospodarki
wodnej do zmian klimatu. Wyprowadzone wnioski stanowić będą podstawę do przygotowania
strategicznego planu adaptacji kraju w dwóch perspektywach czasowych – do 2030 r. i dla okresu
2070 – 2100. Zgodnie z określonymi przez Europejską Agencję Środowiska (EEA 2012 - Vulnerability
report …) trendami zmian popytu i dostępności zasobów w związku ze zmianami klimatu, które
wskazują iż nie tylko ilość zasobów wodnych zmaleje ale jednocześnie zwiększy się zapotrzebowanie
na nie. Problemy z zaopatrzeniem w wodę mieszkańców miast będą dotyczyły nie tylko południowej
Europy ale także krajów wschodnich w tym Polski. Obszary na których notowane będą susze w
okresie letnim będą narażone na dotkliwe niedobory wód. Stąd tak ważnym jest by na terenach
narażonych na występowanie susz hydrologicznych i hydrogeologicznych prowadzić skuteczne
działania ograniczające możliwość wystąpienia ich skutków.

7. IDENTYFIKACJA I HIERARCHIZACJA OBSZARÓW NARAŻONYCH NA
WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY
7.1. Założenia metodyki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy
Wyznaczenie okresów pojawiania się, częstotliwości, częstości, intensywności i podatności na
występowanie wszystkich czterech typów suszy zostało przeprowadzone w ramach wcześniejszych
etapów prac a uzyskane wyniki dały podstawę dla przeprowadzenia analiz narażenia na
występowanie skutków suszy. Narażenie na występowanie skutków suszy inaczej może być nazywane
ryzykiem suszy, gdyż jest ono ilorazem poziomu zagrożenia występowania zjawiska oraz istniejącej
podatności obszaru na powstanie skutku suszy. Ryzyko suszy można zapisać wzorem (Thywissen,
2006):

W opracowaniu przedmiotowym ryzyko suszy oszacowano stosując metodę hierarchizacji
obszarów nią zagrożonych z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska
przyrodniczego. Zgodnie z Metodyką KZGW (2013) zakresem wymaganych kryteriów, było
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przeprowadzenie hierarchizacji z uwzględnieniem pełnego zbioru następujących dziesięciu kryteriów
(Tabela 21):
Tabela 21 Zakres kryteriów przyjętych w analizie hierarchizacji
kryterium
1. CZAS TRWANIA
2. OKRES WYSTĘPOWANIA
3. INTENSYWNOŚĆ SUSZY

Nazwa grupy kryteriów
charakterystyki zjawiska suszy

4. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH

przyrodnicze

5. ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ
6. ROLNICTWO
7. ENERGETYKA

*1

8. PRZEMYSŁ
9. ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

gospodarczo - ekonomiczne
*2

10. WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW WÓD
POWIERZCHNIOWYCH NA BRAK WODY, W TYM ANALIZA
EKONOMICZNA POTENCJALNIE PONOSZONYCH STRAT
*1 i *2
– wskazane kryteria określane były jedynie dla gmin w których realizowana jest działalność podanych
sektorów gospodarki

Zadanie hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy realizuje zakresy
etapów sporządzania planów przeciwdziałania skutkom suszy dla poszczególnych regionów wodnych.
Celem hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy jest wskazanie gradacji
zagrożeń (oddziaływania skutków suszy) na poszczególne sektory gospodarki krajowej w danym
obszarze (regiony wodne, gminy) w kontekście planowania priorytetów wdrażania działań
łagodzących. Hierarchizację prowadzono odrębnie dla każdej fazy (rodzaju) suszy (atmosferycznej,
glebowej, hydrologicznej oraz hydrogeologicznej). Dzięki czemu możliwa była ocena rzeczywistych
oddziaływań poszczególnych suszy na sektory gospodarki, co na etapie planowania wdrożeń działań
łagodzących zwiększa trafność i efektywność wybranych działań.
Wynikiem hierarchizacji jest kategoryzacja obszarów narażonych na występowanie skutków
suszy pod względem zakresu i intensywności, w tym priorytetowości wdrażania działań łagodzących
w odniesieniu do każdego rodzaju suszy. Każdemu, zidentyfikowanemu obszarowi narażonemu na
występowanie skutków suszy przyporządkowano odpowiedni przedział wrażliwości w celu
identyfikacji terenów wymagających szczególnych działań łagodzących11 skutki suszy. Przyjęto 4
następujące przedziały, tj.:

11

Zgodnie z rekomendowaną Metodyką KZGW (2013) działania ograniczające skutki suszy dzieli się na:
1) bieżące – możliwe do zastosowania w momencie wystąpienia suszy,
2) krótkookresowe – które powinny być realizowane w krótkim okresie czasu – do 5 lat, (proponuje się zmianę z
5 na okres 6 lat, czyli interwał obowiązywania Planu przeciwdziałania skutkom suszy.)
3) długookresowe – które mogą być realizowane w długiej perspektywie czasowej >5 lat do 25 lat, (proponuje
się zmianę na powyżej 6 lat)
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IV - Obszary narażone na występowanie skutków suszy w STOPNIU NAJWYŻSZYM i wysokimwymagające 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
W niniejszym opracowaniu do przeprowadzenia hierarchizacji obszarów narażonych na skutki
występowania suszy założono następujące komponenty analityczne w zakresie każdego rodzaju suszy
(atmosferycznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej):


Ustalenie gradacji zagrożeń skutków występowania suszy w podanym zakresie kryteriów –
ranking kryteriów

Jako podstawę do zbudowania rankingu kryteriów w przyjęto zgeneralizowane zestawienie
wpływu susz atmosferycznych, glebowych, hydrologicznych i hydrogeologicznych na poszczególne
sektory gospodarki narodowej (konsumenci i użytkownicy wód) zaproponowane w Metodyce KZGW
(2013, tabela nr 6 str.52-53).
Tabela 22 Tabela przyjętych kategorii sektorów gospodarki narodowej z tabeli 6. metodyki RS-EKO
Sektor Gospodarki
Narodowej

Nr

kryterium

1
2
3

CZAS TRWANIA
OKRES WYSTĘPOWANIA
INTENSYWNOŚĆ SUSZY

4

WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD
WÓD ZALEŻNYCH

5

ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ

6

ROLNICTWO

Rolnictwo/Rybołówstwo

7

ENERGETYKA

Energetyka wodna

8

PRZEMYSŁ

Przemysł
i energetyka cieplna

9

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA
WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA

10

Ochrona środowiska /
Zasoby przyrodnicze, w tym
obszary chronione
Gospodarka komunalna

Żegluga śródlądowa
-

Potrzeby wodne
Ekosystemy wodne i od
wody zależne
Zaopatrzenie w wodę pitną
Zaopatrzenie w wodę do
nawodnień,
Chów i hodowla zwierząt,
Uprawa roślin,
Gospodarka stawowa
Hydroenergetyka
Zaopatrzenie w wodę do
celów produkcyjnych
Zaopatrzenie w wodę do
celów chłodniczych i
płuczących
Transport wodny
-
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BRAK WODY, W TYM ANALIZA
EKONOMICZNA POTENCJALNIE
PONOSZONYCH STRAT

„ - ” – brak kategorii, nie stosuje się
Założenia oceny gradacji ważności kryteriów przyjętych w wymienionym zestawieniu
Metodyki KZGW opierają się na ocenie charakteru oddziaływania w odniesieniu do skutków lokalnych
(L), regionalnych (R) i strategicznych (S) (skala zasięgu skutków) w podziale na oddziaływania
pośrednie i bezpośrednie skutków występowania suszy na dany sektor gospodarki. W oparciu o ww.
zestawienie poniżej zaprezentowano propozycję ogólnego rankingu kryteriów do przeprowadzenia
hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy (tabele A– określanie rang i B–
ranking wyniki).
Kodowanie i nadawanie rang
Dla każdego kryterium w odniesieniu do każdego rodzaju suszy przypisano zestaw wartości
zapisanych w układzie zero jedynkowym. Pierwsze trzy wartości kolejno odnoszą się do poziomów
skali zasięgu skutków (L,R,S), wartość po myślniku stanowi sumę tych wartości. Wartość jeden „1”
przypisano do tego kryterium, które doświadcza bezpośrednich skutków występowania suszy, zaś
zero „0” oznacza brak skutków lub skutki znikome lub pośrednie. Opisany powyżej system kodowania
i nadawania rang obejmuje kryteria gospodarczo-ekonomiczne (5-9). Natomiast a priori jako
najważniejsze kryteria stanowiące podstawę analizy hierarchizacji stanowią charakterystyki zjawiska
suszy (1-czas trwania, 2-okres występowania i 3-intensywność suszy). Z założenia stanowią one
element bazowy analizy hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy i należy
je uwzględniać jako pierwsze w procedurze hierarchizacji, gdyż określają skalę samego zjawiska suszy.
Natomiast względem kryterium wrażliwości ekosystemów od wód zależnych zaproponowano
przyjęcie analogicznego postępowania jak w przypadku kryteriów 5-9 zgodnie z ustaleniami tabeli 6
Metodyki (RS-EKO 2013) dla sektora ochrona środowiska - Ekosystemy wodne i od wody zależne.
Ustalenie rang dla ostatniego 10 kryterium hierarchizacji (wrażliwość użytkowników wód
powierzchniowych na brak wody, w tym analiza ekonomiczna potencjalnie ponoszonych strat)
przeprowadzono z wykorzystaniem tabeli 7 Metodyki KZGW (str. 54-55; Tab.7. Ocena wrażliwości
poszczególnych sektorów gospodarki narodowej na susze długotrwałe). W przypadku danego
kryterium (10) zastosowano je jako „kryterium wspierające”. Czyli wskazujące wśród kryteriów 4 – 9
te, które są najistotniejsze i konieczne do uwzględnienia w analizie hierarchizacji obszarów
narażonych na skutki wystąpienia suszy (atmosferycznej, glebowej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej). O tym czy dane kryterium od 4 do 9 otrzyma „wzmocnienie” zależy od tego czy
określona w zestawieniu tabeli 7 metodyki RS-EKO ocena wrażliwości wskazuje na trwałości skutków
suszy na poziomie długookresowym (D) i trwałym (T). W tabeli A zestawiono zakres „wzmocnień” dla
kryteriów zgodnie z ich numeracją.
Ranking kryteriów
Zestawienie rankingowe zawiera tabela B, w której zastosowano skalę rang odwróconych,
czyli ranga równa 1 wskazuje na kryterium o najwyższym priorytecie, zaś ranga o wartości najwyższej
wskazuje na kryterium najmniej istotne w procedurze hierarchizacji obszarów narażonych na skutki
wystąpienia suszy.
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TABELA A – określanie rang

SUSZA
atmosferyczna

Nr

glebowa

hydrologiczna

hydrogeologiczna

kryterium
L, R, S - suma

L, R, S - suma

L, R, S - suma

L, R, S - suma

1

CZAS TRWANIA

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

2

OKRES WYSTĘPOWANIA

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

3

INTENSYWNOŚĆ SUSZY

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,1,1 – 3

1,0,0 - 1

1,1,0 - 2

1,1,1 - 3

1,1,0 - 2

0,0,0 - 0

0,0,0 - 0

1,1,1 - 3

1,1,1 - 3

4
5

WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW
OD WÓD ZALEŻNYCH
ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W
WODĘ

6

ROLNICTWO

1,1,1 - 3

1,1,1 - 3

1,1,0 - 2

1,1,0 - 2

7

ENERGETYKA

0,0,0 - 0

0,0,0 - 0

1,1,1 - 3

0,0,0 - 0

8

PRZEMYSŁ

0,0,0 - 0

0,0,0 - 0

1,1,1 - 3

1,1,1 - 3

9

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA

0,0,0 - 0

0,0,0 - 0

1,1,1 - 3

0,0,0 - 0

4 – 00
4– w
4– w
4– w
5 – 00
5 – 00
5– w
5– w
6– w
6– w
6– w
6– w
10
7 – 00
7 – 00
7– w
7– w
8 – 00
8 – 00
8 – 00
8 – 00
9 – 00
9 – 00
9– w
9–w
„ w ” – wzmocnienie kryterium o danym numerze w tabeli; „ 00 ” – brak „wzmocnienia” kryterium;
podkreślenie – rangi przypisane a priori
WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA
BRAK WODY, W TYM ANALIZA
EKONOMICZNA POTENCJALNIE
PONOSZONYCH STRAT

TABELA B – ranking wyniki
Nr

kryterium

SUSZA
atmosferyczna

glebowa

hydrologiczna

hydrogeologiczna

1

CZAS TRWANIA

1

1

1

1

2

OKRES WYSTĘPOWANIA

3

3

3

3

3

INTENSYWNOŚĆ SUSZY

2

2

2

2

5

5

8

7

----

----

4

4

4

4

5

6

4
5

WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW
OD WÓD ZALEŻNYCH
ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W
WODĘ

6

ROLNICTWO

7

ENERGETYKA*

----

----

7

----

8

PRZEMYSŁ

----

----

6

5

9

ŻEGLUGA ŚRÓDLĄDOWA*

----

----

9

----

WRAŻLIWOŚĆ UŻYTKOWNIKÓW
WÓD POWIERZCHNIOWYCH NA
10
BRAK WODY, W TYM ANALIZA
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
EKONOMICZNA POTENCJALNIE
PONOSZONYCH STRAT
---- – oznacza, iż dana kategoria dla danego rodzaju suszy nie jest uwzględniana w analizach hierarchizacji; n.a.
– nie stosuje się („kryterium ma znaczenie „wzmacniające”)
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W tabeli B prezentującej wyniki rankingu kryteriów analiz hierarchizacji obszarów narażanych
na skutki wystąpienia suszy dla suszy hydrologicznej wprowadzono dodatkowe warunki wyboru
kolejności. Mianowicie, zastosowano argumenty ważności najczęściej występujące w warunkach
korzystania z wód, czyli jako najważniejszą potrzebę łagodzenia skutków suszy hydrologicznej uznano
zaopatrzenie ludności w wodę (5) oraz w dalszej kolejności rolnictwo i przemysł. Z uwagi na fakt, iż
kryteria 7 i 9 w obszarze RZGW w Warszawie dotyczą tylko wybranych zlewni i wobec faktu istnienia
możliwość okresowego wstrzymania pracy siłowni wodnych oraz uwarunkowań ruchu szlaków
żeglownych (czyli w przypadku niskich stanów wód zamykania szlaków), obniżono ważność tych
kryteriów. Jako ostatnie w rankingu kryteriów dla hierarchizacji obszarów narażonych na straty
wystąpienia suszy hydrologicznej wskazano kryterium przyrodnicze (4). Zasadność tej decyzji
wyznacza fakt naturalnej odporności ekosystemów na zmiany wywołane zdarzeniami ekstremalnymi
w tym suszę (Metodyka KZGW 2013).

 SPOSÓB KLASYFIKACJI w obrębie poszczególnych kryteriów i oceny końcowej - hierarchizacji
Po określeniu rankingu i zakresu kryteriów kolejnym krokiem analizy hierarchizacji jest
ustalenie poziomu oddziaływania suszy na dany sektor gospodarki w skali poszczególnych regionów
lub/i zlewni bilansowych. Dla każdego kryterium proponuje się przyjąć 4 stopniową skalę oceny.
Obszary narażone na występowanie skutków suszy danego kryterium w:
IV - STOPNIU NAJWYŻSZYM,
III - STOPNIU WYSOKIM,
II - STOPNIU UMIARKOWANYM,
I - STOPNIU NISKIM.
Założeniem początkowym było przeprowadzenie oceny sum wielkości poborów i ich
przyrównanie do wielkości zasobów dyspozycyjnych (eksploatacyjnych w przypadku wód
podziemnych) w warunkach suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. Niemniej jednak poziom
dokładności danych z decyzji pozwoleń wodnoprawnych katastru RZGW w Warszawie pozwolił
jedynie na wskazanie faktu istnienia ujęć wód powierzchniowych i wskazania wielkości
maksymalnych poborów w jednostkach sprowadzonych do m3/s (bez odniesienia do okresu na jaki
przyznano dany pobór – rok, miesiąc). Sąd też poziom narażenia na wystąpienie skutków suszy
hydrologicznej oceniono na zasadzie zero - jedynkowej. Natomiast możliwa była ocena wielkości
poboru wód podziemnych i oszacowanie wpływu suszy hydrogeologicznej na możliwość wystąpienia
skutków dla użytkowników zasobów wód podziemnych. Skutki susz atmosferycznej i rolniczej
wyznaczono w oparciu o lokalne warunki podatności gleb na występowanie susz – szczegółowy opis
zawarto w poszczególnych podrozdziałach.
Ostatecznym krokiem analiz hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania
suszy było zsumowanie punktów uzyskanych dla każdego kryterium i odniesienie wyników do
ustalonych przedziałów zmienności sum w 4 stopniowej skali. Zasadą jest, że im większa suma
punktów tym większa wrażliwość obszaru na oddziaływania skutków suszy i konieczność
zastosowania szerszego spektrum szczególnych działań łagodzących.
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Ustalanie rozpiętości przedziałów wartości dla danych kategorii przeprowadzono z
zastosowaniem miar średnich (średnia, odchylenie standardowe) lub pozycyjnych (percentyle).
Wybór miar uzależniony był od charakteru rozkładu statystycznego serii danych.

7.2. WYNIKI ANALIZY POTRZEB WODNYCH UŻYTKOWNIKÓW I ŚRODOWISKA
PRZYRODNICZEGO – wody powierzchniowe
Analizę potrzeb wodnych użytkowników wód powierzchniowych oparto o wyniki
maksymalnych dopuszczalnych poborów ustalonych w pozwoleniach wodnoprawnych (pwp). Bazę
pozwoleń udostępniło RZGW w Warszawie i zgodnie z jej strukturą dokonano przeglądu wszystkich
pwp aktualnych na dzień 31 grudnia 2012 r. Lokalizacja ujęć (zarówno wód powierzchniowych jak i
podziemnych) wykonywana była z dokładnością do gmin w zasięgu zlewni bilansowych. Układ
danych bazy pwp katastru RZGW w Warszawie bowiem jako główną jednostkę wydzieleń i
przypisania danych przyjmuje zlewnie bilansowe. Na potrzeby analiz wyniki ustalonych wielkości
poborów maksymalnych dla gmin pogrupowano wg typów użytkowników wg kryterium celu poboru.
Wyróżnione typy użytkowników wpisują się w zakres kryteriów hierarchizacji określonych w
Metodyce KZGW. Wyróżniono pobory na cele:








ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI W WODĘ DO PICIA
PRZEMYSŁU
NAWODNIEŃ ROLNICZYCH
GOSPODARKI STAWOWEJ
ENERGETYKI
ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ
INNE (niezakwalifikowane do powyższych lub w pwp nie określono celu poboru).

Udział sum maksymalnych poborów w podziale na ww. cele wskazuje że największym
poborem wód powierzchniowych w całym RZGW w Warszawie cechuje się sektor energetyki,
następnie rolnictwo w zakresie poborów do nawodnień rolniczych i kolejno przemysł (Rysunek 145).
Następnymi pod względem udziału w sumie maksymalnych poborów wód powierzchniowych są
gospodarka stawowa i komunalna. Potrzeby wodne wymienionych typów użytkowników w zależności
od poziomu zagrożenia występowania zjawiska suszy hydrologicznej są narażone na ryzyko powstania
strat w ich działalności w warunkach suszy.
Pod względem rozmieszczenia przestrzennego ujęć, jedynie w regionie wodnym Jarft nie
stwierdzono poborów – wg przyjętej aktualności pozwoleń wodnoprawnych. W pozostałych
regionach wodnych decyzje na ujmowanie wód powierzchniowych wydano dla większości gmin i w
obrębie wszystkich zlewni bilansowych (Rysunek 146).
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Rysunek 145 Udział poszczególnych użytkowników wód w rozdziale wód powierzchniowych – wg
sum poborów maksymalnych dopuszczalnych wg wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych
(wg aktualności pwp na 31.12.2012r.)
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Rysunek 146 Mapa sumy poborów maksymalnych dopuszczalnych wg wydanych decyzji pozwoleń
wodnoprawnych (wg aktualności pwp na 31.12.2012r.)
Pobory wód powierzchniowych na cele komunalne realizowane są w trzech zlewniach
bilansowych regionu wodnego Środkowej Wisły (Rysunek 148):
 WA02 - Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia
Kamiennej (gmina Bodzechów 0,011 m3/s)
 WA07 - Zlewnia Pilicy (gmina Tomaszów Mazowiecki 1,042 m3/s)
 WA22 - oś Wisły (gminy Warszawa 10,134 m3/s i Płock 0,289 m3/s).

Rysunek 147 Mapa maksymalnych dopuszczalnych wielkości poborów wód powierzchniowych na
cel zaopatrzenia ludności w wodę pitną - (wg aktualności pwp na 31.12.2012r.)
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Największe sumaryczne wartości poboru maksymalnego ujęć na cele zaopatrzenia przemysłu,
mieszczą się w zakresie 18,807 – 3,4739 m3/s, i ustalono je dla gmin: Warszawa i Płock. Przeciętny
dopuszczalny maksymalny pobór na potrzeby przemysłu na terenie RZGW w Warszawie wynosi
0,673 m3/s. Ujęcia wód powierzchniowych na ten cel zlokalizowane są w 20 zlewniach bilansowych.
W regionach wodnych Jarft, świeżej oraz Niemna nie zinwentaryzowano ujęć na cele przemysłowe
(Rysunek 148). Zlewniami, w których pobory wód na cele przemysłowe nie są realizowane to:
WA04 Zlewnia Radomki
WA06 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie
WA21 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)
WA23 Zlewnia Niemna w granicach państwa.

Rysunek 148 Mapa gmin z poborami na cel zaopatrzenia przemysłu (wg aktualności pwp na
31.12.201r.)
Na cele nawodnień rolniczych największe sumy maksymalnych dopuszczalnych poborów
notowano w kolejnych zlewniach bilansowych:
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WA07

Zlewnia Pilicy

12,904

WA10

Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy

10,653

WA05

Zlewnie Wieprza

8,571

WA15

Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy

4,981

WA13

Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy

4,476

WA18

3,917

WA01

Zlewnia Bzury
Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z
wyłączeniem zlewni Radomki
Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia
Wieprza

WA21

Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)

2,325

WA14

Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego

1,763

WA20

Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa

1,536

WA04

Zlewnia Radomki

1,444

WA09

1,147

WA12

Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury
Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich
Jezior Mazurskich i Pisy

WA06

Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie

1,022

WA16
WA11

Zlewnia Wkry
Zlewnia Biebrzy

0,942
0,896
3
m /s

WA03

2,663
2,547

1,094

Gminy w których wydano decyzje na łącznie największe pobory do celów nawodnień
rolniczych to (Rysunek 149):
zlokalizowane w zlewni bilansowej Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10)
Michałowo
5,299 m3/s
Dobrzyniewo Duże 2,672 m3/s
Wasilków 2,6456 m3/s
Zabłudów 1,401 m3/s
zlokalizowana w zlewni bilansowej systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy (WA13)
gmina Miłki 0,62 m3/s.
Natomiast na cele gospodarki stawowej za wyjątkiem zlewni bilansowych WA03 (Zlewnie
lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni Radomki) i
WA21 (Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)) w pozostałych zlewniach
realizowane są pobory (Rysunek 150). Największą sumę maksymalnych poborów na ten cel
stwierdzono w zlewni Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10) 12,241 m3/s. Gminy, w
których zlokalizowane są ujęcia z najwyższym łącznym (maksymalnym dopuszczalnym) poborem wód
powierzchniowych na cele gospodarki stawowej są:
Knyszyn 7,306 m3/s
Koniecpol 5,265 m3/s
Węgorzewo 2,297 m3/s
Opole Lubelskie 2,0389 m3/s
Zwoleń 1,830 m3/s
Białystok 1,5 m3/s.
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W pozostałych gminach przeważają wartości poniżej 1,3 do m3/s.

Rysunek 149 Mapa gmin z poborami na cel realizacji nawodnień rolniczych (wg aktualności pwp na
31.12.201r.)
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Rysunek 150 Mapa gmin w których realizowane są pobory na cel gospodarki stawowej (wg
aktualności pwp na 31.12.201r.)
Biorąc pod uwagę wartości maksymalnych poborów według pozwoleń wodnoprawnych na
cele energetyki jako główne zlewnie w obrębie których funkcjonują największe ujęcia należy
wymienić (Rysunek 151):
WA24 - Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do
ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem
zlewni Wkry 430,000 m3/s
WA20 - Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa 102,086 m3/s
WA07 - Zlewnia Pilicy 90,410 m3/s.
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Pobory wód z przeznaczeniem dla energetyki wykonywane są w 19 zlewniach bilansowych i
na obszarze 58 gmin (Rysunek 151). Do gmin z najwyższą sumą dopuszczonych poborów należą (w
nawiasie przypisano symbol zlewni bilansowej):
Serock 430 m3/s (WA24)
Lidzbark Warmiński 78,6 m3/s (WA20)
Tomaszów Mazowiecki 49,2 m3/s (WA07)
Gołdap 21,6 m3/s (WA21)
Pomiechówek 18 m3/s (WA16)
Drzewica 13,3 m3/s (WA07).

Rysunek 151 Mapa gmin z poborami na cele energetyki (wg aktualności pwp na 31.12.2012r.)
Użytkowanie wód powierzchniowych na cele żeglugi wymaga poborów realizowanych w
dwóch zlewniach regionu wodnego Środkowej Wisły (WA11, WA13) i regionu Niemna (WA23)
(Rysunek 152). Ujęcia zlokalizowane są w gminach Ruciane-Nida, Augustów, Bargłów Kościelny,
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Sztabin i Płaska. Wielkość maksymalnych poborów przyznanych w pozwoleniach wodno prawnych
jest niska w porównaniu z poprzednimi typami użytkowników. Za wyjątkiem gminy Ruciane-Nida w
wydanych decyzjach na korzystanie z wód nie podano wielkości poborów.

Rysunek 152 Mapa gmin poborów na cele żeglugi śródlądowej (wg aktualności pwp na
31.12.2012r.)
Zidentyfikowane rozmieszczenie i zweryfikowana intensywność potrzeb wodnych
poszczególnych typów użytkowników stanowią punkt wyjścia do oceny ryzyka suszy hydrologicznej i
wskazania poziomu wrażliwości obszarów narażonych na jej skutki. Niemniej jednak brak lub
niekompletność informacji na temat wielkości poborów w dokumentacji pwp sprawia, że ocena presji
na zasoby wód powierzchniowych generowanej potrzebami użytkowników jest niepełna. Zatem w
dalszych analizach ocenę narażenia na skutki suszy hydrologicznej w odniesieniu do użytkowników
przeprowadzono bez wprowadzania gradacji wielkości potrzeb. Ważnym jest by w ramach prac
planistycznych gospodarki wodnej na terenie RZGW w Warszawie przeprowadzono zarówno
weryfikację aktualności i adekwatności wydanych pozwoleń wodnoprawnych oraz ustalono zakresy
korzystania z wód w obszarach szczególnie wrażliwych na występowanie skutków suszy.
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7.3. IDENTYFIKACJA

I

HIERARCHIZACJA

OBSZARÓW

NARAŻONYCH

NA

WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY ATMOSFERYCZNEJ
7.3.1. Analityczne założenia procedury identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy atmosferycznej
Zgodnie z przyjętą metodyką postępowania w zakresie wskazania i hierarchizacji obszarów
narażonych na występowanie skutków suszy atmosferycznej wykorzystano następujący zbiór danych
przygotowany w formie analizy wielokryterialnej w GIS:
I.

Dla oceny narażenia na skutki suszy atmosferycznej w EKOSYSTEMACH OD WÓD ZALEŻNYCH i
obszarach Sieci Natura 2000 wykorzystano:
1. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy atmosferycznej (element B i C) – klasy
zagrożenia (warstwy GIS)
2. warstwę z zasięgiem ekosystemów od wód zależnych (Techmex, IMUZ 2009 – warstwa
„zbiorowiska roślinne”)
3. warstwę z zasięgiem obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000.

Prace analityczne przeprowadzono w siatce pól podstawowych (heksagonów) w zasięgu
granic ekosystemów od wód zależnych (OWZ) i obszarów Natura 2000 (OSO, SOO). Szczegółowe
wyniki wraz z prezentacją rezultatów na mapach zaprezentowano w rozdziale 9 poświęconym
analizie szacunkowej wpływu suszy na ekosystemy OWZ i obszary Natura 2000.
Pola podstawowe z
zasięgiem ekosystemów
OWZ otrzymały poziom
1. Klasy zagrożenia
narażenia na
wystąpienia zjawiska
występowanie skutków
suszy atmosferycznej
suszy atmosferycznej
PUNKTACJA
4
pkt
3
pkt
2
pkt
1
pkt
jako ocena wrażliwości
zgodnie z klasą zagrożenia
ekosystemów OWZ
wystąpienia tego zjawiska
– klasy zagrożenia ujęto w
ocenę punktową
Suma punktów oceny:
(5,0 – 3,75) [3,75 - 2,75) [2,75 – 1,5) [1,5– 1,0] Wynik klasyfikacji narażenia
ekosystemów OWZ i Natura
Poziomy narażenia ekosystemów
IV
III
II
I
2000 na występowanie
OWZ na skutki suszy
skutków suszy
Silnie
Bardzo
Umiarkowanie
Słabo
atmosferycznej
narażaone
narażone
narażone
narażone atmosferycznej
KLASA

II.

IV

III

II

I

W ocenie narażenia na skutki suszy atmosferycznej w rolnictwie zastosowano następujące
dane:
1. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy atmosferycznej (element B i
C) – klasy zagrożenia (warstwy GIS)
2. warstwę podatności gleb na suszę (klasyfikacja zgodna wytycznymi klasyfikacji
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej z IUNG-Puławy ) (Rysunek 62)
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Analizy narażenia na skutki suszy atmosferycznej w rolnictwie przeprowadzono w siatce pól
podstawowych w zasięgu terenów użytkowanych rolniczo. Warstwę wynikową klasyfikacji zagrożenia
występowania suszą atmosferyczną nałożono na mapę podatności gleb użytków rolnych na suszę.
Wyniki analizy dostarczają informacji na temat rozmieszczenia przestrzennego obszarów w których
istnieje wysokie ryzyko szybkiego i intensywnego procesu przejścia od fazy suszy atmosferycznej do
rolniczej. Czyli gdzie występują obszary które najsilniej reagują na deficyty opadów przez co
tworzenie się strat w rolnictwie może być bardziej intensywne niż na terenach o mniejszym
zagrożeniu występowania suszy atmosferycznej i większej odporności gleb na suszę. Straty wywołane
suszą atmosferyczną dotyczą także terenów zurbanizowanych, na których zdolność do
retencjonowania wód w glebie jest ograniczona, stąd przy silnym zagrożeniu występowania suszy
atmosferycznej i niekorzystnych parametrach gleb szybciej niż na terenach uprawnych dochodzi do
skutków w procesie wegetacji zieleni miejskiej czy miejskich ogrodów działkowych. Niemniej jednak
należy pamiętać o tym, iż susza atmosferyczna w zależności od cyrkulacji mas powietrza może
dotknąć każdy obszar. A zatem stwierdzone na podstawie zdarzeń historycznych zagrożenie
występowania suszą atmosferyczną może zmienić swoje nasilenie i zasięg przestrzenny klas
zagrożenia, co zmienia również rozkład przestrzenny poziomu narażenia na jej skutki.
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7.3.1. Wyniki analizy hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy atmosferycznej w
rolnictwie
Na przeważającej części obszaru RZGW w Warszawie tereny rolne cechuje III poziom
narażenia na występowanie skutków suszy atmosferycznej (Rysunek 153). Obszary silnie narażone na
występowanie skutków suszy stanowią blisko 17% użytków rolnych. Natomiast najmniejszy udział
mają tereny rolne o narażeniu słabym (2,2%) (Rysunek 154).

Rysunek 153 Mapa obszarów potencjalnie narażonych na występowanie skutków suszy
atmosferycznej w rolnictwie
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Rysunek 154 Poziom narażenia na skutki suszy atmosferycznej terenów rolnych w regionach
wodnych RZGW w Warszawie
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Rysunek 155 Poziom narażenia na skutki suszy atmosferycznej terenów rolnych w zlewniach
bilansowych RZGW w Warszawie
Analiza hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy rolniczej w rolnictwie wykazała iż
udział terenów bardzo narażonych we wszystkich zlewniach waha się od 45,0% do 79,7% (Rysunek
154). Udział terenów rolnych silnie narażonych na skutki suszy atmosferycznej w rolnictwie był
najwyższy w następujących zlewniach bilansowych (22,7 - 38,9%):







Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy WA10
Zlewnia Biebrzy WA11
Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich
Jezior Mazurskich i Pisy WA12
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy WA13
Zlewnia Wkry WA16
Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW
Warszawa WA17
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Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa
WA19
 Zlewnia Niemna w granicach państwa WA23.
Natomiast największe (9,6%) powierzchnie użytków rolnych słabo narażonych na skutki suszy
atmosferycznej stwierdzono w zlewni oś Wisły (WA22).
W regionie wodnym Środkowej Wisły najsilniej narażonymi użytkami rolnymi na skutki suszy
atmosferycznej są tereny gmin: Rogowo, Horyniec-Zdrój, Giby, Skrwilno, Skępe, Płaska, Mońki,
Kuźnica, Czarna Białostocka. Najmniejsze ryzyko suszy atmosferycznej dla rolnictwa stwierdzono w
gminach Chełm, Kamień i Leśniowice.
W granicach Niemna w sześciu gminach stwierdzono silne narażenie na występowanie
skutków suszy atmosferycznej w produkcji rolnej (są to gminy: Nowinka, Gródek, Lipsk, Płaska,
Sztabin, Michałowo). Natomiast najniższą średnią ocenę ryzyka suszy atmosferycznej wskazano w
gminie Sejny średnia ocena 2,7, czyli umiarkowany poziom narażenia).
Region wodny Jarft we wszystkich gminach w jego granicach cechuje się bardzo narażonymi
terenami rolnymi na skutki suszy atmosferycznej.
Region wodny Świeżej obejmuje gminy które w ocenie średniej dla całego ich obszaru
otrzymały poziom narażenia na skutki suszy atmosferycznej w rolnictwie na poziomie III – tereny
bardzo narażone.
W regionie wodnym Łyny i Węgorapy do najbardziej narażonych na skutki omawianej suszy w
rolnictwie są gminy: Gietrzwałd, Kozłowo, Giżycko. Tylko w jednej gminie Kętrzyn poziom rysyka
suszy atmosferycznej dla rolnictwa był słaby. Zaś umiarkowane ryzyko wystąpienia strat w rolnictwie
z powodu suszy dotyczy 16 gmin. W pozostałych gminach regionu narażenie na skutki suszy
atmosferycznej w rolnictwie są na poziomie III – tereny bardzo narażone.

Szczegółowe wyniki hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy atmosferycznej
zestawiono w załączniku cyfrowym o nazwie: ZAL_czD_Hierarchizacja_susza_atmosferyczna.xlsx
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7.4.1. Analityczne założenia procedury identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy rolniczej
Zgodnie z przyjętą metodyką identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy rolniczej wykorzystano następujący zbiór danych przygotowany w
formie analizy wielokryterialnej w GIS:
I.

Dla oceny narażenia na skutki suszy rolniczej w EKOSYSTEMACH OD WÓD ZALEŻNYCH i
obszarach Sieci Natura 2000 wykorzystano:
4. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej (element B i C) – klasy
zagrożenia (warstwy GIS)
5. warstwę z zasięgiem ekosystemów od wód zależnych (Techmex, IMUZ 2009 – warstwa
„zbiorowiska roślinne”)
6. warstwę z zasięgiem obszarów Europejskiej Sieci Natura 2000.

Analizy prowadzono w siatce pól podstawowych (heksagonów) w zasięgu granic
ekosystemów od wód zależnych (OWZ) i obszarów Natura 2000 (OSO, SOO). Wyniki szczegółowo
wraz z mapami zaprezentowano w rozdziale 9 poświęconym analizie szacunkowej wpływu suszy na
ekosystemy OWZ i obszary Natura 2000.

1. Klasy zagrożenia
wystąpienia zjawiska
suszy rolniczej jako
ocena wrażliwości
ekosystemów OWZ

KLASA

IV

III

II

I

PUNKTACJA

4 pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

Suma punktów oceny:
Poziomy narażenia ekosystemów
OWZ na skutki suszy rolniczej

II.

(5,0 – 3,75) [3,75 - 2,75)

IV

III

Silnie
narażaone

Bardzo
narażone

Pola podstawowe z
zasięgiem ekosystemów
OWZ otrzymały poziom
narażenia na
występowanie skutków
suszy rolniczej zgodnie z
klasą zagrożenia
wystąpienia tego zjawiska
– klasy zagrożenia ujęto w
ocenę punktową

[2,75 – 1,5)

[1,5– 1,0] Wynik klasyfikacji narażenia
ekosystemów OWZ i Natura
II
I
2000 na występowanie
Umiarkowanie
Słabo
skutków suszy rolniczej
narażone

narażone

W ocenie narażenia na skutki suszy rolniczej w rolnictwie zastosowano następujące dane:
1. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej (element B i C) – klasy
zagrożenia (warstwy GIS)
2. warstwę podatności gleb na suszę (klasyfikacja zgodna wytycznymi klasyfikacji Systemu
Monitoringu Suszy Rolniczej z IUNG-Puławy ) (Rysunek 62)
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Analizy prowadzono w siatce pól podstawowych (heksagonów) w zasięgu granic obszarów
użytkowanych rolniczo (klasyfikację typów użytkowania terenu przeprowadzono na danych
CorineLandCover 2006. Ocena podatności gleb na suszę służy jako wskaźnik identyfikujący podatność
sektora rolnictwa na straty. Za autorami Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG-PIB Puławy
należy podać, iż „o wystąpieniu strat plonów z powodu suszy decyduje cały kompleks warunków
meteorologicznych, glebowych i agronomicznych.”(Doroszewski i in. 2012). Zatem przy braku
informacji na temat struktury gatunkowej upraw i możliwości oceny ryzyka suszy rolniczej,
zwaloryzowana zdolność gleb do gromadzenia wody w postaci mapy podatności gleb na suszę jest
stosowną składową do identyfikacji i hierarchizacji narażenia na skutki suszy rolniczej. Stąd też
wyniki analizy podatności gleb na suszę rolniczą wykorzystano dopiero na etapie identyfikacji
obszarów narażonych na skutki suszy. Zatem wyniki analizy zmienności przestrzennej podatności gleb
na suszę wraz rezultatami klasyfikacji zagrożenia występowania suszy rolniczej wykonanej w oparciu
o zmienność czasową i wielkości wskaźnika KBW określają poziom narażenia na skutki suszy. Za skutki
suszy rolniczej należy uznać przede wszystkim straty w plonach i zbiorach oraz obniżenie w jakości
produkcji zwierzęcej. Wyniki narażenia na skutki suszy rolniczej można także odnosić do sektora
leśnictwa, gdzie skutkiem suszy są między innymi zarówno obniżona odporność i większa palność
drzewostanu a zatem ryzyko pożarów.
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7.4.2. Wyniki analizy hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy rolniczej w rolnictwie
Analiza hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy rolniczej wykazała, iż na terenie
RZGW w Warszawie 55,3% i 28,5% obszarów użytkowanych rolniczo jest bardzo i silnie narażone
występowanie skutków tej fazy suszy (Rysunek 156, Rysunek 157). Tereny rolne słabo narażone na
skutki suszy stanowią jedynie 3,1% zaś umiarkowanym ryzykiem suszy cechuje się 13,2% użytków.

Rysunek 156 Mapa obszarów narażonych na występowanie skutków suszy rolniczej w rolnictwie
Spośród regionów wodnych największym udziałem terenów rolnych umiarkowanie
narażonych na skutki suszy rolniczej cechują się region Jarft (71,5%) i Świeżej (56,1%). Także dość
duża część obszarów rolnych w regionie wodnym Łyny i Węgorapy wykazuje umiarkowanie narażenie
na występowanie skutków suszy rolniczej w rolnictwie (Rysunek 157). W regionie tym stwierdzono
najwyższy udział terenów wykorzystywanych rolniczo o słabym narażeniu na skutki suszy rolniczej
(11,0%). Tereny o niskim ryzyku suszy rolniczej występują jeszcze tylko w regionie Środkowej Wisły
(2,5%) oraz w niewielkim odsetku dotyczą regionu wodnego Niemna (0,7%).
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Rysunek 157 Poziom narażenia na skutki suszy rolniczej terenów rolnych w regionach wodnych
RZGW w Warszawie
Objaśnienia: poziomy narażenia na skutki suszy:
IV – obszary silnie narażone, III – bardzo narażone, II – umiarkowanie narażone, I – słabo narażone

W ujęciu zlewni bilansowych największym narażeniem na skutki suszy rolniczej w rolnictwie
charakteryzują się (Rysunek 158):
 Zlewnia Radomki WA04
 Zlewnia Pilicy WA07
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury WA09
 Zlewnia Wkry WA16
 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW
Warszawa" WA17
 Zlewnia Niemna w granicach państwa WA23; na ich obszarze ponad 50% terenów
rolnych zostało zakwalifikowanych jako silnie narażone.
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Rysunek 158 Poziom narażenia na skutki suszy rolniczej terenów rolnych w zlewniach bilansowych
RZGW w Warszawie
Natomiast zlewnie Zlewnia Biebrzy (WA11), Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i
zlewnia Pisy (WA13), oraz Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21) mają
stwierdzony najniższy poziom ryzyka suszy rolniczej w kontekście strat rolniczych.
W regionie wodnym Środkowej Wisły najwyższe ryzyko suszy rolniczej w rolnictwie dotyczyło
aż 265 gmin, jedynie 12 w gminach (Mrągowo, Jarczów, Bychawa, Łabunie, Wilków, Giżycko,
Zambrów, Miłki, Zawichost, Niedrzwica Duża, Biskupiec, Strzyżewice). Generalnie niższym poziomem
narażenia na skutki suszy w sektorze rolniczym cechują się tereny w południowo-wschodnie i
północno-wschodnie regionu.
W regionie wodnym Niemna do najbardziej narażonych na skutki omawianej suszy w
rolnictwie są gminy: Filipów, Bakałarzewo, Suwałki, Lipsk, Sidra. Zaś umiarkowane ryzyko wystąpienia
strat w rolnictwie z powodu suszy dotyczy 3 gmin (Sejny, Krynki, Szudziałowo). W pozostałych
gminach regionu narażenie na skutki suszy rolniczej w rolnictwie są na poziomie III – tereny bardzo
narażone.
Region wodny Jarft obejmuje gminy które w ocenie średniej dla całego ich obszaru otrzymały
poziom narażenia na skutki suszy rolniczej w rolnictwie na poziomie umiarkowanym.
Region wodny Świeżej w swych granicach obejmuje gminy Lelkowo i Bartoszyce w ocenie
przeciętnej wykazujące wysokie narażenie na skutki suszy dla terenów rolnych. W gminie Górowo
Iławeckie ryzyko suszy rolniczej w rolnictwie jest umiarkowane.
W granicach regionu wodnego Łyny i Węgorapy w czterech gminach stwierdzono silne
narażenie na występowanie skutków suszy rolniczej w produkcji rolnej (są to gminy: Nidzica,
Gietrzwałd, Olsztynek, Kozłowo). Natomiast najniższą średnią ocenę ryzyka suszy rolniczej wskazano
w gminach Węgorzewo, Ryn, Górowo Iławeckie i Mikołajki).

Szczegółowe wyniki hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy rolniczej zestawiono
w załączniku cyfrowym o nazwie: ZAL_czD_Hierarchizacja_susza_rolnicza.xlsx
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7.5.1. Analityczne założenia procedury identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy hydrologicznej
W przyjętym toku procedury identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy hydrologicznej wykorzystano następujący zbiór danych przygotowany
w formie modelu wielokryterialnego w GIS :
III.

Dla oceny narażenia na skutki suszy hydrologicznej w EKOSYSTEMACH OD WÓD ZALEŻNYCH i
obszarach Sieci Natura 2000 wykorzystano:
1. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy hydrologicznej (element B i C) – klasy
zagrożenia (warstwy GIS);
2. mapy (warstwy GIS) rozmieszczenia przestrzennego wyników wskaźnika wyrażającego
stosunek odpływu średniej niżówki do odpływu nienaruszalnego [%] – czyli dane wskazujące
na warunki zachowania przepływu nienaruszalnego w czasie przeciętnej suszy.

Analizy prowadzono w siatce pól podstawowych (heksagonów) w zasięgu granic
ekosystemów od wód zależnych (OWZ) i obszarów Natura 2000 (OSO, SOO). Wyniki szczegółowo
wraz z mapami zaprezentowano w rozdziale 9 poświęconym analizie szacunkowej wpływu
wszystkich typów susz w tym hydrologicznej na ekosystemy OWZ i obszary Natura 2000.
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II
I
OWZ i Natura 2000 na
występowanie skutków
Umiarkowanie
Słabo
narażone
narażone suszy hydrologicznej
[2,75 – 1,5)

Dla oceny narażenia na skutki suszy hydrologicznej na użytkowników wody (ZAOPATRZENIE
LUDNOŚCI W WODĘ, ROLNICTWO, ENERGETYKĘ, PRZEMYSŁ, ŻEGLUGĘ ŚRÓDLĄDOWĄ)
wykorzystano:
1. wyniki analizy zagrożenia występowania zjawiska suszy hydrologicznej (element B i C) – klasy
zagrożenia (warstwy GIS);
2. wyniki analizy potrzeb wodnych użytkowników wód powierzchniowych korzystających z
zasobów na mocy wydanych decyzji pozwoleń wodnoprawnych.
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Ocenę narażenia na skutki suszy hydrologicznej wykonano z założeniem, iż w gminach w
których realizowany jest pobór na dany cel (rolnictwo, przemysł, energetyka) oraz użytkowanie na
cele żeglugi śródlądowej o poziomie narażenia na skutki decyduje zidentyfikowana klasa zagrożenia
wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej w danej gminie przez którą biegnie szlak/i żeglugowy/e. Im
wyższa klasa zagrożenia występowania suszy hydrologicznej tym wyższy poziom narażenia na jej
skutki czyli niemożność zrealizowania potrzeb użytkowników.
Analizy prowadzono w kilku układach wydzieleń przestrzennych sprowadzonych finalnie do
granic gmin. Analizy wykonano w układzie gmin dociętych do granic zlewni bilansowych (jednostka
podstawowa analizy użytkowania wód i oceny potrzeb wodnych sektorów gospodarki
przeprowadzonej na podstawie danych katastru RZGW w Warszawie). W pierwszej kolejności wyniki
oceny zagrożenia na występowanie zjawiska suszy hydrologicznej ujęte w siatce pól podstawowych
(heksagonów) przecięto granicami gmin w zasięgu zlewni bilansowych. Następnie w granicach tych
gmin wyniki klasyfikacji zagrożenia uśredniono. Na warstwę tak przygotowanych wyników klasyfikacji
nałożono wyniki analizy użytkowania zasobów wód powierzchniowych – warstwa gmin dociętych do
zlewni bilansowych z informacją o występowaniu lub braku ujęć wód powierzchniowych (z aktualną
na dzień 31 grudnia 2012 r. decyzją pwp). W warstwie tej dokonano oceny zero – jedynkowej
użytkowania wód powierzchniowych, wg przyjętej zasady 1 – w danej jednostce gminnej w zasięgu
danej zlewni bilansowej są wydane pwp na pobór wód powierzchniowych i 0 gdy niema wydanych
pwp na szczególne korzystanie w zakresie poboru wód. Finalnie wyniki z pierwszej warstwy i z drugiej
pomnożono przez siebie i poddano ocenie wyniki iloczynu wg przedziałów zestawionych w poniższej
tabeli (Tabela 23):
Tabela 23 Kryteria identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków
suszy hydrologicznej na użytkowników wód powierzchniowych
1. Klasy zagrożenia
wystąpienia zjawiska
suszy hydrologicznej

2. Użytkowanie wód:

KLASA

IV

III

II

I

PUNKTACJA

4pkt

3 pkt

2 pkt

1 pkt

przedziały

a. ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI
W WODĘ
b. ROLNICTWO
c. ENERGETYKA
PUNKTACJA
d. PRZEMYSŁ
e. ŻEGLUGA
ŚRÓDLĄDOWA***

Wyniki analizy
zagrożenia
występowania suszy
ujęte w ocenę
punktową - średnia
klasa z heksagonów
dla danej gminy

Istnieją pobory wód powierzchniowych brak ujęć

1

0

Ocena zero –
jedynkowa
użytkowania wód
powierzchniowych

Wynik narażenia na
występowanie skutków
IV
III
II
I
suszy na użytkowników
Poziomy narażenia użytkowników
wód korzystających z
Silnie
Bardzo
Umiarkowanie
Słabo
na skutki suszy hydrologicznej
narażaone
narażone
narażone
narażone wód na mocy pwp
*** Analizy dokonano z uwzględnieniem gmin przez które biegną szlaki żeglowne żeglugi śródlądowej oraz
gmin w których realizowany jest pobór wód powierzchniowych na cele żeglugi
Iloczyn punktów oceny:

(4,0 – 3,75) [3,75 - 2,75) [2,75 – 1,5)

[1,5– 0]

Zatem za obszary silnie narażone na skutki suszy hydrologicznej uznaje się gminy, w których
realizowane pobory wód powierzchniowych są narażone na częste i intensywne susze hydrologiczne
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(niżówki rzeczne). I stosownie do kolejnych poziomów narażenia, bardzo i umiarkowanie narażone
obszary na skutki suszy są te gminy na terenie których ujmowanie wód powierzchniowych zagrożone
jest występowaniem niżówek. Im wyższe zagrożenie zjawiskiem suszy hydrologicznej tym wyższe
ryzyko zaistnienia jej skutków w postaci braku lub niewystarczających zasobów dyspozycyjnych.

7.5.2. Wyniki hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy hydrologicznej
Wyniki analizy hierarchizacji zaprezentowano w formie sekwencji map wskazujących
narażenie na skutki użytkowników danego rodzaju: zaopatrzenia ludności, przemysłu, energetyki
(Rysunek 159), rolnictwa w rozróżnieniu na nawodnienia rolnicze i gospodarkę stawową (Rysunek
160), oraz żeglugi śródlądowej (Rysunek 161). Jednocześnie wyniki zaprezentowano na wykresach
przedstawiających udział zhierarchizowanych terenów (gmin) narażonych na skutki suszy
hydrologicznej w danym regionie wodnym; wykresy przygotowano odrębnie dla każdego rodzaju
użytkowników (Rysunek 162). Szczegółowe wyniki hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy
hydrologicznej
zestawiono
w
załączniku
cyfrowym
o
nazwie:
ZAL_czD_Hierarchizacja_susza_hydro.xlsx
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Rysunek 159 Mapa obszarów narażonych na występowanie skutków suszy hydrologicznej w
sektorze komunalnym, produkcji przemysłowej i energetyki

Rysunek 160 Mapa obszarów narażonych na występowanie skutków suszy hydrologicznej w
sektorze rolnictwa (nawodnienia i gospodarki stawowej)
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Rysunek 161 Mapa obszarów narażonych na występowanie skutków suszy hydrologicznej w
sektorze transportu wodnego (żeglugi śródlądowej)
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Rysunek 162 Wykresy narażenia na skutki suszy hydrologicznej wg rodzajów użytkowników wód
powierzchniowych
Objaśnienia: poziomy narażenia na skutki suszy:
IV – obszary gmin silnie narażonych, III – bardzo narażonych, II – umiarkowanie narażonych, I – słabo narażone

W regionie wodnym Środkowej Wisły największe ryzyko suszy hydrologicznej stwierdzono w
gminach:
Kod
gminy
TERYT
1208012
2404032
2404063
2404092
2416032
2416042
2416073
2416083
2416102
2602072
2613052
2806011
2806083

Nazwa gminy
Charsznica
Janów
Koniecpol
Lelów
Irządze
Kroczyce
Pilica
Szczekociny
Żarnowiec
Słupia (Jędrzejowska)
Secemin
Giżycko
Ryn

Kod
zlewni
bilansowej
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA07
WA13
WA13

Nazwa zlewni bilansowej
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia Pilicy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
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2814082
2816033
2806062
2805042
2810011

Kolno
Pisz
Miłki
Prostki
Mrągowo

WA13
WA13
WA13
WA13
WA13

Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy
Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy

Sektorami, które w regionie wodnym Środkowej Wisły najmocniej mogą odczuwać skutki
suszy są przemysł, energetyka i żegluga. Bardzo narażonymi na skutki suszy hydrologicznej (III poziom
narażenia) są natomiast wszystkie wymienione rodzaje użytkowników. W regionie pod względem
liczby gmin ujmujących wody powierzchniowe to własnej najwięcej z nich zostało zakwalifikowanych
jako bardzo narażone na skutki suszy hydrologicznej.
W regionie wodnym Niemna użytkownikami narażonymi na skutki suszy hydrologicznej są
sektor rolnictwa oraz żegluga. W regionie tym wskazano następujące gminy o silnym narażeniu na
skutki suszy hydrologicznej dla użytkowników wód powierzchniowych:
Kod
gminy
TERYT
2012012
2012022
2012042
2012032
2009032

Kod
zlewni
bilansowej
Bakałarzewo WA11
Filipów
WA11
Przerośl
WA11
Jeleniewo
WA23
Krasnopol
WA23
Nazwa
gminy

Nazwa zlewni bilansowej
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Niemna w granicach państwa
Zlewnia Niemna w granicach państwa

Pozostałe gminy zaklasyfikowano jako bardzo narażone na skutki omawianego typu suszy
(Suwałki, Sejny). Użytkownicy narażeni na skutki suszy to rolnicy ujmujący wody powierzchniowe na
cele nawodnień, gospodarka stawowa oraz żegluga.
W regionie wodnym Jarft nie wskazano gmin narażonych na skutki suszy hydrologicznej z
uwagi na brak wydanych pozwoleń wodno prawnych na pobór wód w tym regionie.
W regionie wodnym Świeżej wskazano obie gminy na których terenie znajdują się ujęcia wód
powierzchniowych i zakwalifikowano je jako bardzo narażone (III poziom narażenia) na skutki suszy
hydrologicznej. Susza hydrologiczna naraża na skutki użytkowników pobierających wody na cele
nawodnień rolniczych i gospodarki stawowej.
Kod
gminy
Nazwa gminy
TERYT
2801011 Bartoszyce
2801021 Górowo Iławeckie

Kod
zlewni
bilansowej
WA20
WA20

Nazwa zlewni bilansowej
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa

Na obszarze regionu wodnego Łyny i Węgorapy gminami o silnym narażeniu na
występowanie skutków suszy hydrologicznej dla użytkowników wód powierzchniowych są:

240

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

Kod
gminy
TERYT
2806011
2808011
2808053
2808062
2810011
2810042
2819033
2012012
2012022
2012042
2012032
2009032
2814082

Kod
zlewni
bilansowej
Giżycko
WA21
Kętrzyn
WA20
Reszel
WA20
Srokowo
WA20
Mrągowo
WA20
Piecki
WA20
Węgorzewo WA21
Bakałarzewo WA11
Filipów
WA11
Przerośl
WA11
Jeleniewo
WA23
Krasnopol
WA23
Kolno
WA20
Nazwa
gminy

Nazwa zlewni bilansowej
Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa
Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny)
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Biebrzy
Zlewnia Niemna w granicach państwa
Zlewnia Niemna w granicach państwa
Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa

Użytkownicy narażeni na skutki suszy hydrologicznej w regionie Łyny i Węgorapy pobierają
zasoby wód powierzchniowych na wszystkie analizowane cele za wyjątkiem ujęć komunalnych.
Gminy przez które biegną szlaki żeglugi śródlądowej są silnie zagojone występowaniem zjawiska
suszy a zatem cechuje je najwyższe narażenie na skutki suszy chyli ograniczenie transportu wodnego.
W akapitach kolejnego podrozdziału opisano wyniki hierarchizacji obszarów narażonych na
suszę hydrologiczną na tle warunków dostępności zasobów w czasie suszy. Zamieszczona poniżej
analiza dostępności zasobów wodnych w ciekach na terenie RZGW w Warszawie stanowi dodatkowe
źródło informacji w zakresie oceny poziomu skutków susz hydrologicznych. Analizy poniższych
wskaźników nie zostały włączone w procedury wyznaczania obszarów narażonych na skutki suszy
hydrologicznej z uwagi na fakt, iż odnoszą się one do dyspozycyjności zasobów w zlewniach, których
wartości progowe są wyznaczane odgórnie i niestety wielokrotnie niedotrzymywane przez
użytkowników, bądź są niedoszacowanie. Szczególnie dotyczy to zlewni niekontrolowanych. Stąd
wyniki opisane w poniższym rozdziale wskazują na zlewnie bilansowe, wobec których w ogólnej
ocenie w warunkach suszy przeciętnej oraz ekstremalnej (najgłębszej niżówki) istnieje ryzyko
wystąpienia skutków suszy hydrologicznej dla użytkowników realizujących pobory.

7.5.3. Analiza dostępności zasobów wód powierzchniowych w czasie trwania niżówek
Dodatkowymi charakterystykami, które jednocześnie waloryzują intensywność suszy
hydrologicznej (aspekt głębokości niżówek) i oceniają możliwość korzystania z ujęć wód
powierzchniowych w warunkach suszy są dwa wskaźniki dostępności wód powierzchniowych.
Pierwszy z nich odnosi odpływ niżówki średniej (lub ekstremalnej) do wielkości przepływu
nienaruszalnego a drugi ocenia warunki korzystania z ujęć wód powierzchniowych względem
zasobów dyspozycyjnych w czasie przeciętnych warunków przepływu niżówek na poziomie suszy
hydrologicznej.
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Stosunek odpływu niżówki średniej do odpływu nienaruszalnego pokazuje dostępność
zasobów wód powierzchniowych w czasie trwania niżówek (Rysunek 162). Jeżeli w przekroju
zamykającym zlewnię otrzymana wartość stosunku odpływu niżówki do odpływu nienaruszalnego
jest równa 1, to wówczas zasoby dyspozycyjne są zerowe, otrzymujemy wówczas 0% zasobów do
wykorzystania. Brak dostępności do zasobów dyspozycyjnych wystąpi również wówczas gdy
otrzymamy wartości mniejsze od 0%. Każda wartość stosunku odpływu niżówki do odpływu
nienaruszalnego powyżej jedności świadczy o pojawieniu się zasobów dyspozycyjnych wód
powierzchniowych, możliwych do wykorzystania.
W przypadku niżówki średniej obliczony stosunek odpływów był zawsze dodatni, tzn. zawsze
wartości notowanego przepływu niżówki posiadały zasoby dyspozycyjne dostępne do wykorzystania.
Największe wartości procentowe zostały określone dla obszarów położonych w zlewni własnej
Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie,
oraz zlewni Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24); 327,6%. Najniższe
wartości tego stosunku określono dla obszarów w zlewni bilansowej Wieprza (WA05); 7,3%.

Rysunek 163 Stosunek odpływu niżówki średniej do odpływu nienaruszalnego (forma
przedstawienia - nadwyżka procentowa) (1974-2011)
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Rysunek 164 Stosunek procentowy odpływu niżówki średniej do odpływu nienaruszalnego w
zlewniach bilansowych i regionach wodnych
Zasobne w wodę w czasie trwania niżówki średniej były na przestrzeni wielolecia 1974-2011,
następujące zlewnie bilansowe (Rysunek 164):
- Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19),
- osi Wisły (WA22),
- Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20).
Najmniej korzystną dostępność zasobową w czasie trwania niżówki średniej określono dla
następujących zlewni bilansowych (Rysunek 164):
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Radomki (WA04),
- Pilicy (WA07),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy (WA13),
- dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21),
- Niemna w granicach państwa (WA23).
W czasie trwania niżówki ekstremalnej praktycznie trudno liczyć się z możliwością
wykorzystania zasobów wód powierzchniowych. Opisują to ujemne wartości minimalne i średnie
stosunku odpływu niżówki średniej i ekstremalnej do odpływu nienaruszalnego wg formuły:
[(Qniżekst /Qnn) – 1] * 100%.
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Pokazują dodatkowo „głębokość” występowania niżówki ekstremalnej w poszczególnych
zlewniach bilansowych. Według tego wskaźnika „najgłębsze” niżówki zostały przypisane
następującym zlewniom bilansowym:
- Biebrzy (WA11),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Bzury (WA18),
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie,
- oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).
Wskaźnik procentowy dostępności zasobów dyspozycyjnych w czasie średniej lub
ekstremalnej niżówki to stosunek odpływu zasobów dyspozycyjnych do odpływu nienaruszalnego
(Rysunek 165). Jest to odniesienie procentowe zasobów możliwych do wykorzystania do zasobu
nienaruszalnego. Dodatnie wartości tego wskaźnika świadczą o możliwości wykorzystania zasobów
dyspozycyjnych. Ujemne – o braku dostępnych zasobów oraz o wystąpieniu ekstremalnej niżówki
która jest bardzo niekorzystna dla prawidłowego funkcjonowania ekosystemu rzecznego i
ekosystemów od wody zależnych.

Rysunek 165 Rozkład wskaźnika dostępności zasobów dyspozycyjnych w czasie niżówki średniej na
obszarze RZGW w Warszawie
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Rysunek 166 Wskaźnik procentowy dostępności zasobów dyspozycyjnych w czasie średniej niżówki
w zlewniach bilansowych RZGW w Warszawie
Dostępność zasobów dyspozycyjnych w czasie niżówki średniej była zróżnicowana w
poszczególnych zlewniach bilansowych. Korzystne warunki dostępności do zasobów wodnych zostały
określone dla następujących zlewni bilansowych (Rysunek 166):
- Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GA01),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12).
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
- Łyny oraz Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20).
Najmniej korzystna dostępność do zasobów dyspozycyjnych została określona dla zlewni
bilansowych (Rysunek 165):
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Radomki (WA04),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału
Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie (WA08),
- lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15),
- prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17),
- dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21).
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Region wodny Środkowej Wisły
Dostępność do wód powierzchniowych określona dla okresów niżówki średniej była bardzo
zróżnicowana na tak dużym obszarze regionu wodnego (zlewni). Największe wartości procentowe
stosunku odpływu niżówki średniej do odpływu nienaruszalnego zostały określone dla wód
powierzchniowych w zlewni własnej Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km
8+600 do ujścia rzeki Długiej włącznie, oraz zlewni Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni
Wkry (WA24). Najniższe wartości określono dla obszarów w zlewni bilansowej Wieprza (WA05).
Analiza dostępności do wód powierzchniowych wskazuje, że w regionie wodnym Środkowej
Wisły w czasie średniej suszy najkorzystniejsze warunki do korzystania z zasobów wód
powierzchniowych wystąpią w następujących zlewniach bilansowych:
- Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GA01),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i
Pisy (WA12).
Najmniej korzystne warunki zostały określone dla wód powierzchniowych w następujących
zlewniach bilansowych regionu:
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki (WA03),
- Radomki (WA04).
Największe obszarowe zróżnicowanie w dostępności do wód powierzchniowych określone
przy zastosowaniu wskaźników: procentowego stosunku odpływu niżówki średniej do odpływu
nienaruszalnego oraz dostępności zasobów dyspozycyjnych w czasie średniej niżówki wystąpiło w 2
zlewniach bilansowych. Są nimi zlewnie:
- Wieprza (WA05),
- Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior Mazurskich i
Pisy (WA12).
W czasie występowania niżówek ekstremalnych zasoby wód nie powinny być w ogóle
wykorzystywane. Wskazują na to ujemne minimalne i średnie wartości obliczonych wskaźników:
stosunku odpływu niżówki ekstremalnej do odpływu nienaruszalnego oraz dostępności zasobów w
czasie występowania niżówki ekstremalnej. Najniższe wartości tych wskaźników, świadczące o
znaczącym „sczerpywaniu” w czasie trwania suszy ekstremalnej zasobów nienaruszalnych wód
powierzchniowych zostały określone dla następujących zlewni bilansowych:
- prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01),
- lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02),
- Wieprza (WA05),
- Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10),
- Biebrzy (WA11),
- Bzury (WA18),
- systemu Wielkich Jezior Mazurskich i Pisy (WA13),
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- osi Wisły (WA22)
- Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki Długiej
włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24).

Region wodny Niemna
W czasie niżówek średnich, w regionie wodnym Niemna, będzie możliwe korzystanie z
zasobów wód powierzchniowych w ograniczonym zakresie (wartość średnia – 26,5% przepływu
nienaruszalnego, minimalna – 19,4%). Świadczą o tym dodatnie wartości wskaźników: stosunku
odpływu średniej niżówki do odpływu nienaruszalnego oraz dostępności zasobów w czasie
występowania średniej niżówki.
Ujemne, minimalne, średnie i maksymalne wartości obliczonych wskaźników: stosunku
odpływu niżówki ekstremalnej do odpływu nienaruszalnego oraz dostępności zasobów w czasie
występowania niżówki ekstremalnej, świadczą o bardzo znaczącym „sczerpywaniu” zasobów
nienaruszalnych wód powierzchniowych. W czasie trwania suszy hydrologicznej, ekstremalnej zasoby
wód powierzchniowych tego regionu nie mogą być wykorzystywane do celów komunalnych,
przemysłowych i rolniczych. Zatem skutki suszy hydrologicznej dla tych użytkowników będą
największe.

Region wodny Jarft
Na ciekach tego regionu wodnego nie były prowadzone pomiary wodowskazowe. Podstawą
obliczeń wszystkich wskaźników były dane hydrologiczne reprezentatywne dla wodowskazów na
ciekach położonych w regionie wodnym Łyny i Węgorapy, w zlewniach graniczących z regionem Jarft.
Określone w niniejszym opracowaniu, wartości wskaźników dla regionu wodnego Jarft należy zatem
traktować jako szacunkowe.
W czasie niżówek średnich, w regionie wodnym Jarft będzie możliwe korzystanie z zasobów
wód powierzchniowych w ograniczonym zakresie od 29,8% do 35,7% zasobów nienaruszalnych.
Niewielkie „sczerpywanie” zasobów nienaruszalnych będzie miało miejsce w czasie suszy o
charakterze ekstremalnym (-6,0% - 9,0% zasobów nienaruszalnych).

Region wodny Świeżej
Na ciekach regionu wodnego Świeżej nie były prowadzone pomiary wodowskazowe. Dlatego
procedura określania wskaźników: stosunku odpływu średniej niżówki i ekstremalnej do odpływu
nienaruszalnego, dostępności zasobów w czasie występowania średniej i ekstremalnej niżówki
została przeprowadzona identycznie jak dla regionu wodnego Jarft.
Korzystanie z zasobów wód powierzchniowych w czasie trwania niżówki średniej będzie
możliwe na średnim poziomie około 28% zasobów nienaruszalnych. W czasie suszy ekstremalnej
zasoby wód powierzchniowych w całym obszarze regionu wodnego będą o ponad 22% niższe o
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zasobów nienaruszalnych. Nie będzie możliwa dostępność do zasobów wód powierzchniowych w
czasie trwania ekstremalnej suszy hydrologicznej.

Region wodny Łyny i Węgorapy
W czasie trwania średniej suszy zasoby wód powierzchniowych mogą być wykorzystane z
różną intensywnością zależną o charakteru zlewni i jej retencyjności. Stosunek odpływu średniej
niżówki do odpływu nienaruszalnego waha się w tym regionie wodnym od 38% do aż 267,2%.
Możliwości korzystania w czasie takiej suszy z zasobów dyspozycyjnych określane są w przedziale od
11,8% do 66,4% zasobów nienaruszalnych.
W regionie istnieją zasoby wód powierzchniowych które mogą być wykorzystane nawet w
czasie występowania suszy ekstremalnej. Maksymalny poziom dostępności zasobów określono na
wysokim poziomie 17,4% wartości zasobów nienaruszalnych. Jednak w większości zlewni tego
obszaru w czasie trwania suszy ekstremalnej występują deficyty zasobów dyspozycyjnych. Ich średni
poziom został określony na -15,1% wartości zasobów nienaruszalnych a minimalny na -42,1%.
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7.6. IDENTYFIKACJA

I

HIERARCHIZACJA

OBSZARÓW

NARAŻONYCH

NA

WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY HYDROGEOLOGICZNEJ – METODYKA
Zgodnie z przedmiotem zamówienia w niniejszej części opracowania należy uzyskane wyniki
wydzieleń obszarów narażonych na skutki suszy odnieść do wielkości i rodzaju potrzeb wodnych
użytkowników tj. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz zaopatrzenia w wodę
sektora gospodarki, w tym rolnictwa.
Wyznaczenie okresów pojawiania się, częstotliwości, częstości, intensywności i podatności na
występowanie suszy hydrogeologicznej zostało przeprowadzone w ramach wcześniejszych etapów
prac i uzyskane wyniki stały się podstawą dla przedstawienia tego zagadnienia na tle potrzeb
wodnych obszaru. Poniżej zamieszczono podstawowe mapy wynikowe rozkładu przestrzennego
suszy hydrogeologicznej (Rysunek 167).

A

B

Rysunek 167 Przestrzenny rozkład niżówki/suszy hydrogeologicznej
Objaśnienia: A - Występowanie okresów niżówki hydrogeologicznej [%] - procentowy czas
występowania w wieloleciu; B - Intensywność suszy hydrogeologicznej

7.6.1. Metody analizy potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego
W interpretacjach potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego
wykorzystywano dane Państwowego Instytutu Geologicznego (PIG-PIB) w zakresie zgromadzonych
danych o rzeczywistych poborach wód podziemnych (baza POBORY) według stanu na 2012 r.,
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Jako jednostkę podstawową przyjęto podział na gminy udostępniony w postaci warstwy
numerycznej przez Zamawiającego. Wykorzystując natomiast bazę danych POBORY sporządzono
mapę rzeczywistego poboru, ustalając jego sumę przeliczoną w m3/d w obrębie każdej gminy i
ostatecznie różnicując wartości w skali 5-cio stopniowej (Rysunek 168). Dostarczona baza danych nie
ma punktów wspólnych pozwalających na bezpośrednie spójne połączenie z warstwą Gminy, również
nazwy były zróżnicowane. Dokonano zatem sumowania poborów według oznaczonych lokalizacji ujęć
w obszarach gmin.

7.6.2. Założenia analityczne identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na
występowanie skutków suszy hydrogeologicznej
Aby była możliwa jednoznaczna przestrzenna interpretacja zjawiska suszy hydrogeologicznej
w aspekcie narażenia obszarów na jej skutki, również niezbędne było przejście od wartości
punktowych do obszarowych, czyli przeprowadzono analizy przestrzenne GIS. W zbudowanym
wielokryterialnym modelu geoinformatycznym można było uwzględnić kilka dodatkowych czynników
decydujących o narażeniu na suszę w wodach podziemnych. W tym celu wykorzystano wyniki
uzyskane z ELEMENTU B w postaci opracowanych warstw tematycznych oraz wprowadzono do
analizy składowe ELEMENTU C. W ten sposób uzyskano rozkład przestrzenny wszystkich ważnych
czynników decydujących o wrażliwości, podatności i narażeniu obszaru na suszę hydrogeologiczną,
czyli następujące warstwy tematyczne:
1/ mapy intensywności i podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną, dla których podstawę
stanowiły warstwy: /a/ występowania niżówki (Rysunek 120
Rysunek 120), /b/ tendencji do głębokiej niżówki (Rysunek 121), /c/ występowania
niżówek/suszy o długości powyżej 3 miesięcy (Rysunek 122)
2/ rozkład stref geograficznych (Rysunek 123),
3/ pozycja w systemie hydrodynamicznym (Rysunek 128),
4/ rzeczywiste pobory wód podziemnych w układzie gminnym (Rysunek 168),
5/ pobory na poziomie pozwoleń wodno-prawnych,
6/ występowanie dużych lejów depresji, związanych z eksploatacją lub odwodnieniem, jako
wpływ działalności górniczej,
7/ obszary zagrożone obniżeniem zwierciadła (a/ oddziaływania antropogeniczne i b/
oddziaływania naturalne),
8/ ekosystemy od wód zależnych.
Pierwsze 3 warstwy dały możliwość analizy intensywności suszy, następnie opracowano
mapę podatności obszaru na występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej. Cztery kolejne
warstwy, po ich nałożeniu na wcześniejsze wyniki, służą do identyfikacji obszarów, w których może
dojść do sytuacji zagrożenia suszą i potencjalnych niedoborów wód podziemnych w warunkach, gdy
wystąpi obniżenie zwierciadła wód do poziomu suszy pod wpływem eksploatacji ujęć. Nałożenie
ostatniej warstwy uwzględnia w wynikach wpływ na ekosystemy od wód zależnych.
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Wykorzystanie narzędzi oprogramowania GIS pozwoliło na przeprowadzenie analizy
wielokryterialnej pomiędzy sporządzonymi warstwami informacyjnymi. Po przetworzeniu na obrazy
rastrowe i po reklasyfikacji wybranych do analizy warstw przeprowadzono procedurę przeliczenia
wartości w sześciopunktowej skali, w której wyższa cyfra oznacza większy zakres wybranej zmiennej.
Następnie każdej warstwie nadano odpowiedni współczynnik rangowy (procent wpływu) w
zależności od wagi czynnika w kształtowaniu zagrożenia i podatności obszaru na suszę
hydrogeologiczną.
W pierwszym kroku dokonano przeliczenia pomiędzy warstwami prezentującymi wartości
poborów, aby uzyskać wynikową mapę intensywności poboru, jako wsad do modelu zagrożenia
suszą. Przyjmując, że zaopatrzenie ludności ma największe znaczenie i jednocześnie priorytetowo
traktując pobór rzeczywisty, współczynniki rangowe ustalono następująco: /1/ wielkość
rzeczywistego poboru 60% wpływu, /2/ wielkość poboru na poziomie PWP 40% wpływu (/2a/ pobór
na poziomie pozwoleń wodnoprawnych w celu zaopatrzenia ludności – 50% wpływu, /2b/ pobór na
poziomie pozwoleń wodnoprawnych w celach przemysłowych – 30% wpływu, /2c/ pobór na
poziomie pozwoleń wodnoprawnych dla rolnictwa – 20% wpływu). W ten sposób uzyskano
klasyfikację obszaru ze względu na wpływ zapotrzebowania na wodę, jako czynnika warunkującego
narażenie na suszę.
W drugim etapie, po przetestowaniu kilku wariantów, ustalono następujące parametry
modelu zagrożenia suszą Tabela 24: /1/ występowanie i podatność na zjawisko suszy - 40% wpływu,
/2/ wielkość rzeczywistego poboru i poborów wg PW – 30% wpływu, /3/ występowanie dużych lejów
depresji – 10% wpływu, /4/ zagrożenie obniżeniem zwierciadła (oddziaływania antropogeniczne) –
5% wpływu, /5/ występowanie ekosystemów od wód zależnych – 10% wpływu, 6/ zagrożenie
obniżeniem zwierciadła (oddziaływania naturalne) – 5% wpływu. Wyniki obliczeń przedstawiono w 4stopniowej skali, uzyskanej automatycznie z wyników geoinformatycznego modelu.
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Tabela 24 Susza hydrogeologiczna – Kryteria identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy w modelu
Współczynnik rangowy
w analizie wielokryterialnej

Reklasyfikacja do 6-ścio punktowej skali

1. Występowanie niżówek [%] (rys. 18)
2. Występowanie niżówek/suszy o długości
powyżej 3 miesięcy w roku (rys. 20)

KLASY

>18,1

18,1-12.3

7,9-12,3

4,3-7,9

1,6-4,3

PUNKTACJA

6

5

4

3

2

KLASY

>6,5

5,0-6,5

3,3-5,0

2,0-3,3

0,9-2

PUNKTACJA

6

5

4

3

2

>13,8

8,2-13,8

4,5-8,2

2,2-4,5

0,6-2,2

6

5

4

3

2

wysoczyzny

wyżyny

pojezierza

4

3

2

3. Częstość występowania głębokich niżówek [%] KLASY
(rys. 19)
PUNKTACJA
4. Lokalizacja w regionie geograficznym (rys. 21)

KLASY
PUNKTACJA

KLASY
5. Położenie w strefach hydrodynamicznych
regionalnego układu krążenia wód podziemnych
PUNKTACJA
(rys. 28)
6. Obszary zagrożone obniżeniem zwierciadła
(Identyfikacja..., 2013)

niziny

5

równiny

5

zasilanie

6

tranzyt

na

na

3

≤ 1,6
1
≤0,9
1

50%
30%

70%

≤0,6
1

20%

doliny

70%
30%

1

40%

drenaż

na

30%

1

10%
7. Użytkowanie wód

3

a. RZECZYWISTY POBÓR [m /d]

Użytkowanie opracowano w podziale na gminy

Pobór na poziomie PWP

Użytkowanie opracowano w podziale na gminy
3

ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ [m /d]
3

60%

PRZEMYSŁ [m /d]

30%

3

20%

ROLNICTWO [m /d]

30%

50%
40%

8. WRAŻLIWOŚĆ EKOSYST. OD WÓD
ZALEŻNYCH (mat. arch.)
9. Występowanie dużych
lejów depresji (Identyfikacja..., 2013)

10%
10%

Kategoria w
systemie
hierarchizacji*
Reklasyfikacja
do 4 klas: BARDZO narażone / NARAŻONE / SŁABO narażone / NIENARAŻONE (NIEZNACZNIE NARAŻONE)

KRYTERIUM

1
2
3
3
3
3

4; 5; 6

4
5
6
7
4; 5; 6

*- Objaśnienia: 1 – CZAS TRWANIA; 2 – OKRES WYSTĘPOWANIA; 3 – INTENSYWNOŚĆ SUSZY; 4 – ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W WODĘ;
5 – ROLNICTWO; 6 – PRZEMYSŁ; 7 – WRAŻLIWOŚĆ EKOSYSTEMÓW OD WÓD ZALEŻNYCH
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Po reklasyfikacji ostatecznie przy hierarchizacji przyjęto podział na 4 stopnie zagrożenia
skutkami suszy hydrogeologicznej (Tabela 25)
Tabela 25 Stopnie zagrożenia skutkami suszy
Stopień najwyższy
- obszary BARDZO narażone na skutki suszy
Stopień wysoki

- obszary NARAŻONE na skutki suszy

Stopień pośredni

- obszary SŁABO narażone na skutki suszy
- obszary NIENARAŻONE LUB NIEZNACZNIE narażone
na skutki suszy

Stopień najniższy

Ponieważ zastosowany model wykazał charakterystyczne przedziały dla 4 klas, zatem w
ostatecznej analizie narażenia na zjawisko suszy należy przyjąć właśnie zakładany w ostatecznej
interpretacji zakres 4 klas. Mimo, że analiza wielokryterialna szczegółowo różnicuje i płynnie
wartościuje wpływ określonego czynnika na przynależność do klasy, można dokonać próby
generalizacji opisu i zestawić te klasy w tabeli (Tabela 26).
Tabela 26 Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej
Klasy narażenia i
podatności obszaru
na suszę i jej skutki

IV
III
II
I

Przedział zmienności i charakterystyka
Wartość progowa : 1 (bardzo narażone) obszar ten cechuje się wysoką
intensywnością/podatnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi
poborami wód przy niskim zasilaniu
Wartość progowa : 2 ( narażone) obszar ten cechuje się wysoką i średnią
intensywnością/podatnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi
poborami wód przy niskim zasilaniu
Wartość progowa : 3 (słabo narażone) obszar ten cechuje się średnią i słabą
intensywnością/podatnością susz, średnim czasem trwania oraz zróżnicowanymi
poborami wód podziemnych
Wartość progowa : 4 (nienarażone, nieznacznie narażone) obszar ten cechuje się b.
słabą intensywnością/podatnością susz, stosunkowo krótkim (sezonowym) ich
czasem trwania oraz niskimi i przeciętnymi poborami wód

7.6.3. Wyniki analizy potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego w
kontekście suszy hydrogeologicznej
Zestawienie i porównanie zasięgów obszarów podatnych i potencjalnie zagrożonych
zjawiskiem suszy hydrogeologicznej (obszary, w których stwierdzono suszę w przeszłości) z rozkładem
przestrzennym użytkowania wód podziemnych, pozwoliło na wskazanie obszarów narażonych na
skutki suszy. Bowiem za obszar narażony na skutki suszy hydrogeologicznej uznano region, w którym
może dojść do potencjalnego niedoboru wód na cele zaopatrzenia ludności oraz gospodarki.
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Rysunek 168 Rozkład rzeczywistego poboru wód podziemnych w podziale na gminy
Jako punkt odniesienia w ocenie narażenia na skutki suszy przyjęto przede wszystkim
wielkość rzeczywistych poborów oraz ich analizę w obszarach gmin (Rysunek 168). Wskazanie
obszarów o największych poborach, skutkujących ograniczeniem rezerw zasobowych, na tle
obszarów narażonych na skutki suszy pozwala na identyfikację obszarów o najsilniejszym potencjale
wystąpienia problemów z realizacją potrzeb wynikających z wielkości popytu na wodę.
Największe sumaryczne wartości poboru ujęć, w zakresie 20-50 tys. m3/d, ustalono dla gmin:
Olsztyn, Rokiciny, Wolbórz, Radom i Lublin. Do wysokiego przedziału wartości od 10 tys. m3/d do 20
tys. m3/d zaliczają się gminy: Warszawa, Suwałki, Siedlce, Wasilków, Włocławek, Piaseczno, Piotrków
Trybunalski, Kutno i Iłża. Są to zatem gminy, które potencjalnie mogą być najbardziej narażone na
skutki suszy hydrogeologicznej, stanowiąc o możliwości wydzielenia w ich rejonie obszarów o
najwyższych stopniach zagrożenia. W pozostałych gminach zdecydowanie przeważają wartości z
zakresów poniżej 5 tys. m3/d, a w niewielkiej części z zakresu 5-10 tys. m3/d.
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Drugim etapem było zestawienie poborów wód podziemnych według bazy pozwoleń wodno
prawnych. Dane o poborach łączono z warstwą gmin według nadanych kodów gminom w obrębie
każdej zlewni. Dokonano szczegółowych przeliczeń wartości poborów, wyrażając je w m3/d i
uwzględniając, że część poborów ma charakter okresowy. Wówczas przeliczano pobór jako średnią
miesięczną dla roku z wartości dla podanego okresu i ostatecznie wyrażano w m 3/d. Cel poboru
ustalano na podstawie zapisu w bazie, różnicując na cele zaopatrzenia ludności, przemysłowe i
rolnicze. Następnie dla wydzielonych kategorii obliczano sumy poboru dla pól z przypisanym kodem
gminy.

Rysunek 169 Rozkład poboru wód podziemnych na poziomie pozwoleń wodnoprawnych na cele
zaopatrzenia ludności
Największe sumaryczne wartości poboru na cele zaopatrzenia ludności (Rysunek 169), w
zakresie >25 tys. m3/d, ustalono dla gmin: Olsztyn, Ełk, Wasilków, Kutno, Grodzisk Mazowiecki,
Piaseczno, Puszcza Mariańska, Siedlce, Łódź, Wolbórz, Piotrków Trybunalski, Radom, Ostrowiec
Świętokrzyski, Lublin i Chełm. Do wysokiego przedziału wartości od 10 tys. m3/d do 25 tys. m3/d
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zaliczają się w północnej części obszaru gminy: Lidzbark Warmiński, Biskupiec, Szczytno, Suwałki,
Bartoszyce i Kętrzyn. W środkowej części można wyróżnić gminy: Warszawa, Ostrołęka, Łowicz,
Skierniewice, Sochaczew, Zgierz, Tomaszów Maz., Nadarzyn, Grójec, Biała Podlaska. Natomiast na
południu są to gminy: Końskie, Skarżysko Kamienna, Mirzec, Puławy, Kraśnik czy Zamość.

Rysunek 170 Rozkład poboru wód podziemnych na poziomie pozwoleń wodnoprawnych na cele
przemysłowe
Biorąc pod uwagę wartości poboru według pozwoleń wodnoprawnych na cele przemysłowe
(Rysunek 170), najwyższe, ponad 10 tys. m3/d, dotyczą jedynie kilku gmin: Purda, Warka, Lublin i
Kutno. W przedziale od 5 tys. m3/d do 10 tys. m3/d lokują się gminy: Olsztyn, Nałęczów, Ryki,
Piotrków Trybunalski, Radzymin, Żychlin, Radom, Bielsk Podlaski, Siemiatycze, Suwałki i Białystok.

256

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

Rysunek 171 Rozkład poboru wód podziemnych na poziomie pozwoleń wodnoprawnych na cele
rolnicze
Sumaryczne wartości poboru według pozwoleń wodnoprawnych na cele rolnicze (Rysunek
171) mają zdecydowanie niższe zakresy. W najwyższym przedziale, powyżej 5 tys. m3/d znajdują się
tylko trzy gminy: Ożarów Mazowiecki, Błędów i Warka. W niższym przedziale od 2,5 tys. m3/do 5 tys.
m3/d można już wyróżnić 12 gmin: Belsk Duży, Biała Rawska, Chynów, Chodel, Grójec, Jasieniec,
Kodeń, Mogielnica, Promna, Radziejów, Rybno, Włocławek. W tym wypadku widać wyraźną
koncentrację gmin o najwyższych poborach w rejonie na południe i południowy wschód od
Warszawy, a zatem w obszarze wyróżnionym jako podatny na zjawisko suszy w wodach
podziemnych.
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7.6.4. Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie
skutków suszy hydrogeologicznej w regionach wodnych RZGW w Warszawie
- Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej na terenie RZGW w Warszawie i w regionie wodnym Środkowej Wisły
Do obszarów bardzo narażonych zaliczają się niewielkie rejony związane z nałożeniem się na
stopień podatności wysokiego poboru wód podziemnych. Sytuacja taka ma miejsce przede wszystkim
w rejonie Radomia, Lublina i Warszawy.

Rysunek 172 Mapa narażenia obszaru na występowanie suszy hydrogeologicznej w modelu
uwzględniającym potrzeby wodne
Obszary bardzo narażone zidentyfikowano także w gminach położonych na SW od Warszawy,
jak: Ożarów Mazowiecki, Grodzisk Mazowiecki, Piaseczno i Warka. Poza tym w całej środkowej i
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południowo-zachodniej części występują duże fragmenty wykazane jako narażone. Poziom
wysokiego narażenia jest też zasygnalizowany w Siedlcach i w Kutnie (Rysunek 144). Ponadto
najwyższą klasę narażenia na suszę uzyskano w rejonie kopalni Bełchatów, o czym zadecydowała
propagacja regionalnego leja depresji. Natomiast na północy, rejon Olsztyna czy Suwałk, gdzie skupia
się również bardzo wysoki pobór wód podziemnych, zalicza się do obszaru narażonego na terenach
ogólnie słabo narażonych lub nienarażonych.
Są też obszary, jak gmina Wasilków, na północ od Białegostoku, a także sam Białystok, które
zaliczają się do obszaru narażonego przy wysokim poborze. Rejon ten, oznaczony jako A3 (Tabela 18)
został w opracowaniu „Identyfikacja....,2013” uznany za najbardziej zagrożony obniżeniem
zwierciadła wód podziemnych - w rejonie ujęć komunalnych w Jurowcach i Wasilków, gdzie
ujmowany jest czwartorzędowy poziom wodonośny. W wieloleciu 2006 – 2010 wystąpiło tam
obniżenie zwierciadła mające wpływ na fragment ekosystemu Natura 2000 PLB 200003 Puszcza
Knyszyńska oraz obszaru siedliskowego PLH 200006 Ostoja Knyszyńska. Niewątpliwie konieczna jest
sygnalizowana potrzeba ograniczenia lub bardziej racjonalnego poboru wody na tym terenie (A3),
gdyż może to mieć zdecydowanie negatywne skutki dla obszarów chronionych Natura 2000,
zwłaszcza w okresach suszy. Jest to zatem bez wątpienia obszar wytypowany do szczególnej kontroli i
monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Narwi od
granicy państwa do ujścia Biebrzy; JCWPd 52.
Wyniki w zakresie narażenia na zjawisko suszy są niemal całkowicie zbieżne również z
pozostałymi ustaleniami „Identyfikacji..., 2013” w zakresie wydzielonych obszarów szczególnej uwagi
oraz obszarów zagrożonych obniżeniem zwierciadła wody, które zestawiono w tabeli (Tabela 18).
Toteż poniżej przedstawiono te obszary na tle wyników narażenia na zjawisko suszy w wodach
podziemnych i przypisano stosowne zalecenia odnośnie konieczności kontroli w przyszłości. Traktując
te rejony priorytetowo dodatkowo wskazano też inne obszary potencjalnie najbardziej narażone na
zjawisko suszy (Rysunek 173).
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Rysunek 173 Mapa obszarów zagrożonych występowaniem suszy hydrogeologicznej
Aby wykorzystać wynikowe obliczenia w przyjętym schemacie hierarchizacji, uwzględniającej
wszystkie rodzaje suszy, dokonano stosownych przeliczeń i eksportu do siatki heksagonów w skali 4
stopniowej, co przedstawiono na rysunku poniżej - Rysunek 174.
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Rysunek 174 Mapa narażenia obszaru na występowanie suszy hydrogeologicznej
w przyjętym układzie heksagonów
Kolejnym bardzo charakterystycznym rejonem jest wydzielony obszar A1, który obejmuje
swym zasięgiem obniżenie zwierciadła wody w rejonie ujęć komunalnych Olsztyna. Obszar jest
podzielony na lej depresji, występujący na zachód od miasta oraz ten położony na wschodzie wokół
ujęcia Wadąg. Ujmowane są dwa poziomy wodonośne – czwartorzędowy (górnoplejstoceński i
dolnoplejstoceński) i neogeński (piaski oligocenu lub eocenu górnego). W związku z tym, że oceniono
ten obszar jako narażony na zjawisko suszy, przy jednoczesnym występowaniu stanu obniżenia
zwierciadła w przeszłości zaleca się dalszy szczególny monitoring i kontrolę tego obszaru w
przyszłości. Obszar położony w: region wodny Łyny i Węgorapy; zlewnia Łyny; JCWPd 20.
Porównując wyniki w zakresie obszarów zagrożonych obniżeniem i uzyskanej klasyfikacji
zagrożenia suszą na uwagę niewątpliwie zasługuje obszar oznaczony jako A2 – wytypowany w
oparciu o wyznaczone leje depresji w górnym i dolnym czwartorzędowym poziomie wodonośnym. Na
mapie klasyfikacji suszy jest to obszar narażony, a nawet bardzo narażony, w związku z czym
ewentualny wzrost poboru wód podziemnych w Ostrołęce spowodować może dalsze obniżanie się
zwierciadła wody i znaczące obniżenie zasobności czwartorzędowych poziomów w warunkach suszy.
Obszar zalicza się szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny
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Środkowej Wisły; Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich
Jezior Mazurskich i Pisy; JCWPd 51.
Na obszarze A5, w którym w przeszłości zanotowano obniżenie zwierciadła wody, ale obecnie
stan ten się poprawia, obniżenie wynika z nadmiernego poboru wód na ujęciu „Krzywe Błota” we
Włocławku. W połączeniu z uzyskaną klasyfikacją jako obszar narażony na suszę należy go zaliczyć do
obszarów szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny
Środkowej Wisły; Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW
Warszawa; JCWPd 47.
Kolejny obszar A7 – jest to obszar, w którym występowało obniżenie poziomu wody w
utworach paleogeńsko – neogeńskich. Brak jest wprawdzie punktów bezpośrednio leżących w
obrębie obszaru A7, mogących udzielić informacji na temat aktualnego stanu, jednak wyniki
narażenia na suszę jednoznacznie wskazują, że obszar ten nie wymaga szczególnej kontroli.
Za bardzo newralgiczny należy natomiast uznać obszar A9, w którym w przeszłości
zanotowano obniżenia poziomu wód podziemnych, występujące na terenie miejscowości Kutno w
obrębie poziomu górnojurajskiego. Wprawdzie w wieloleciu 2006 – 2010, a także wcześniej, można
zaobserwować tendencję wzrostową zwierciadła wody, to wynik w zakresie zagrożenia suszą (obszar
bardzo narażony) jednoznacznie predestynuje ten obszar do szczególnej kontroli i monitoringu w
przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Obszar obniżonego lustra wody w utworach paleogeńsko – górnokredowych na terenie
Łowicza to obszar nr A10. Obserwuje się tu odbudowę zwierciadła na skutek zmniejszenia poboru
wód podziemnych w tym rejonie. Ilość wody dostarczonej gospodarstwom domowym w Łowiczu w
2000 roku wynosiła 1264000 m3, natomiast w latach następnych wartość ta sukcesywnie malała do
887300 m3 w 2010 roku. Powyższe dane mogą sugerować korzystne zmiany i dalsze podnoszenie się
poziomu wody w leju depresji wyznaczonym w opisywanym rejonie. Jednak w zakresie narażenia na
zjawisko suszy jest to obszar charakteryzowany jako narażony, w związku z czym będzie wymagał
szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły;
zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Obszar A11 jest to rejon położony w okolicy Sochaczewa w pobliżu ujęcia komunalnego
„Konary – Wólka Smolana”. Bardzo duże znaczenie ma fakt, że nadmierna eksploatacja miała wpływ
na obniżenie się wód gruntowych w części Kampinoskiego Parku Narodowego na obszarze Natura
2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska. Ograniczenie poboru w kolejnych latach mogło korzystnie
wpłynąć na poziom wód podziemnych, jednak w zestawieniu z częściową klasyfikacją zachodniej
części KPN jako narażonego na zjawisko suszy, niewątpliwie konieczny jest stały monitoring tego
obszaru i będzie wymagał szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region
wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 65.
Obszar A12 jest także położony w okolicach Sochaczewa, w obrębie poziomu neogeńsko –
paleogeńskiego. Również na tym obszarze pobór wody uległ zmniejszeniu i występuje poprawa stanu
ilościowego. Jednak połowa obszaru została zaklasyfikowana jako narażona na zjawisko suszy, toteż
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obszar ten wymaga stałej obserwacji i szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar
położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Obszar A13 wykazuje obniżenie wód podziemnych w poziomie górnojurajskim, które
powstało w wyniku intensywnej eksploatacji wód podziemnych na terenie uprawy warzyw w rejonie
Góry Świętej Małgorzaty. Zwiększenie eksploatacji wód na terenie A13 grozi wzrostem ilości jonów
chlorkowych między innymi we fragmencie obszaru Natura 2000 PLB 100001 Pradolina Warszawsko
– Berlińska. Należy się spodziewać dalszego skoncentrowanego poboru wody na potrzeby upraw, co
w połączeniu ze stwierdzonym częściowo obszarem jako narażony na zjawisko suszy oznacza, że
powinien zostać objęty stałym monitoringiem wód podziemnych. Jest to zatem obszar wymagający
kontroli w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Obszar A14 jest to obszar obniżenia lustra wody w poziomie górnokredowym na obszarze
Łodzi, powstały w wyniku intensywnej eksploatacji wód na potrzeby tej aglomeracji. Na wschód od
Łodzi oraz w rejonie aglomeracji utworzył się równocześnie wtórny lej depresji powstały na skutek
przepływu wód z płytszego poziomu czwartorzędowego do obniżonego poziomu górnokredowego
oknami hydrogeologicznymi w słabo przepuszczalnych warstwach oddzielających oba piętra. Z całą
pewnością stwierdzone zmniejszenie poboru powinno pozytywnie wpłynąć na zasoby wód
podziemnych rejonu, jednak żeby to stwierdzić potrzebny jest stały i regularny monitoring. Zwłaszcza,
że praktycznie cały ten obszar został zaklasyfikowany jako narażony na zjawisko suszy. Jest to zatem
obszar wymagający szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region
wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Również obszar A15 wykazuje obniżenie wód podziemnych powstałe w rejonie
Chrząszczewka na wschód od Rawy Mazowieckiej. Obserwowany tu w przeszłości lej depresji powstał
prawdopodobnie na skutek intensywnej eksploatacji wód na potrzeby upraw. Obecnie w rejonie brak
jest punktów czy informacji potwierdzających ten stan, dlatego w zestawieniu z wynikiem tego
obszaru jako narażonego na zjawisko suszy zachodzi potrzeba prowadzenia monitoringu wód
podziemnych. Jest to zatem obszar wymagający kontroli w przyszłości. Obszar położony w: region
wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury; JCWPd 63.
Na obszarze A16, tak jak w poprzednim przypadku, także występowało obniżenie na skutek
intensywnych upraw sadowniczych w rejonie Grójca. Obecnie brak jest danych, na podstawie których
można stwierdzić trend zmian, jednak niemal cały obszar został wydzielony jako narażony, a w SE
części nawet jako bardzo narażony na zjawisko suszy, w związku z czym powinno się prowadzić tam
monitoring wód podziemnych. Jest to zatem obszar wymagający szczególnej kontroli i monitoringu w
przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wisła (L) od Pilicy do Bzury;
zlewnia Pilicy; JCWPd 65 i JCWPd 73.
Obszar A17 został wytypowany w rejonie Konstancina i Piaseczna. Obniżenie zwierciadła wód
podziemnych dotyczy poziomu czwartorzędowego. Obniżenie to spowodowane było intensywną
eksploatacją wód podziemnych, a z danych (Identyfikacja....,2013) wynika, że pobór wód uległ
zwiększeniu, co może sugerować dalsze obniżanie się poziomu wód podziemnych w tym rejonie.
Również w tym przypadku wyniki analizy w zakresie zjawiska suszy w pełni pokrywają się z tymi
obserwacjami, wskazując, że jest to obszar bardzo narażony na zjawisko suszy. Dlatego, zgodnie z
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wcześniejszym opracowaniem, obszar ten należałoby objąć kompleksowym monitoringiem. Jest to
zatem bez wątpienia obszar wymagający szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar
położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wisła (L) od Pilicy do Bzury; JCWPd 65.
Obszar A18 jest to obszar stwierdzonego obniżenia zwierciadła wód podziemnych powstały w
rejonie Mińska Mazowieckiego w wyniku intensywnej eksploatacji poziomu czwartorzędowego i
neogeńskiego. Mniejsze zużycie wody prawdopodobnie mogło mieć wpływ na odbudowę lustra wody
poziomu wodonośnego w rejonie A18. Jest to obszar narażony na zjawisko suszy, wymagający
kontroli w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wisły (P) od Wilgi
do Kanału Żerańskiego; JCWPd 66.
Obszar A19 jest to obszar, na którym wyznaczono lej depresji, brak jest jednak informacji na
temat trendów położenia zwierciadła wód podziemnych w latach 2006 – 2010. Obszar leży w gminie
Siedlce o zwiększonym poborze wód podziemnych, w którym ustalono bardzo wysoki stopień
narażenia na zjawisko suszy. W związku z tym zaleca się go zaliczyć obszarów wymagających
szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły;
zlewnia Bug u od granicy do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego; JCWPd 55.
Szczególnym obszarem jest A20, w którym stwierdza się rozległe obniżenie poziomu wód
podziemnych, którego jedynie wschodnia część znajduje się na terenie RZGW Warszawa. Lej depresji
powstał w wyniku odwodnienia kopalni odkrywkowej na potrzeby eksploatacji węgla brunatnego w
Bełchatowie. Wpływ odwodnienia jest tu wielopoziomowy – dotyczy warstw wodonośnych
czwartorzędowych, neogeńskich, paleogeńskich, kredowych i jurajskich. Wprawdzie część wschodnia
znajduje się w fazie odbudowywania poziomu wód podziemnych na skutek stopniowego wyłączania
studni odwadniających po jej stronie, jednak wyniki wysokiego narażenia na zjawisko suszy wskazują,
że bez wątpienia należy ten obszar wskazać jako wymagający szczególnej kontroli i monitoringu w
przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Pilicy; JCWPd 84.
Obszar A21 jest położony na terenie miasta Radom. Na przełomie lat 80 i 90 obserwowano tu
obniżenie się poziomu zwierciadła wód podziemnych. W następnych latach dochodziło do
stopniowego odbudowania się poziomu wody na skutek zmniejszenia eksploatacji ujęcia. Między
2003 a 2008 rokiem zwierciadło odznaczało się stabilizacją, następnie, po niewielkim obniżeniu jego
poziomu dochodziło do najwyższego poziomu w 2010 roku. W niezależnej interpretacji suszy
hydrogeologicznej obszar ten został jednoznacznie wskazany jako bardzo narażony na zjawisko suszy,
toteż proponuje się go zaliczyć do wymagających szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości.
Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Radomki; JCWPd 87.
Obszar A22 jest to obszar, w którym zanotowano obniżenie się poziomu wody podziemnej na
terenie miejscowości Pionki. Obniżenie to nastąpiło w obrębie poziomu górnokredowego. W związku
ze zmniejszeniem intensywności eksploatacji ujęcia następuje odbudowanie się poziomu wody w
ostatnim okresie. W związku z wykazaniem w całym rejonie gminy Pionki obszaru narażonego na
zjawisko suszy i uwzględniając, że właśnie ta część obszaru RZGW wykazuje ogólnie najwyższy stopień
narażenia, proponuje się go zaliczyć do wymagających kontroli w przyszłości. Obszar położony w:
region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wisły (L) od Kamiennej do Pilicy bez zlewni Radomki; JCWPd
74 i JCWPd 87.
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Obszar A23 - Obszar obniżenia zwierciadła wody w poziomie górnojurajskim pod wpływem
odwodnienia kopalni wapieni i margli w Cementowni „Wierzbica”. W związku z zaprzestaniem
eksploatowania margla w rejonie, z którym to wiązało się odwadnianie kopalń można przypuszczać,
że poziom wód podziemnych uległ odbudowaniu. Biorąc jednak pod uwagę, że jest to obszar
narażony na zjawisko suszy i uwzględniając, że właśnie ta część obszaru RZGW wykazuje ogólnie
najwyższy stopień narażenia, proponuje się go przyjąć jako wymagający kontroli w przyszłości. Obszar
położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Radomki; zlewnia Wisły (L) od Kamiennej do
Pilicy bez zlewni Radomki; JCWPd 86.
Obszar A24 obszar został wytypowany ze względu na obniżenie zwierciadła wód
podziemnych w rejonie Dęblina w obrębie poziomu górnokredowego. Wielkość leja depresji została
na obszarze A24 zmniejszona, a uwzględniając fakt, że zasadniczo jest to obszar słabo narażony na
zjawisko suszy, proponuje się go zaliczyć jako wymagający kontroli w przyszłości. Obszar położony w:
region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wieprza; JCWPd 75.
Obszar A25 to duży obszar zdepresjonowanego zwierciadła wód podziemnych w rejonie
Lublina, głównie w obrębie poziomu górnokredowego. Ujęcie obejmuje swym zasięgiem cały rejon
miasta wraz z okolicami (Gmina Głusk). Jako, że Lublin wraz z większymi miastami – Łęczna i Świdnik
oraz gminami pośrednimi posiadają własne ujęcia, pobór wody był tu znaczący, co spowodowało
duże obniżenie się poziomu wód podziemnych szczególnie pod koniec lat 90. XX wieku. W latach
następnych pobór wód został ograniczony, co spowodowało częściową odbudowę zasobów wodnych
rejonu. Mimo to brak jest wiarygodnych informacji o monitoringu całego obszaru. W ramach
hierarchizacji suszy w wodach podziemnych jest to obszar jednoznacznie wskazany jako bardzo
narażony na zjawisko suszy, toteż z pewnością należy do wymagających szczególnej kontroli i
monitoringu w przyszłości. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wieprza;
JCWPd 90.
Na obszarze A26 doszło do obniżenia zwierciadła wód podziemnych na skutek odwodnienia
kopalni margli w Rejowcu. Wpływ odwodnienia dotyczy poziomu górnokredowego.
Najprawdopodobniej przyczyną stwierdzanej stabilizacji zwierciadła jest zmniejszenie eksploatacji na
ujęciu barierowym odwadniającym kopalnię. Dodatkowo zaznacza się tu wpływ większej ilości
opadów atmosferycznych. Jest to niewielki obszar, na którym stwierdzono narażenie na zjawisko
suszy, toteż proponuje się go wskazać jako wymagający kontroli w przyszłości. Obszar położony w:
region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bugu granicznego (L); JCWPd 90.
Podobnie na obszarze A27 do obniżenia poziomu wód podziemnych doszło w rejonie kopalni
odkrywkowej kredy piszącej w Chełmie. Obniżenie to nastąpiło na skutek odwadniania poziomu
górnokredowego na potrzeby eksploatacji surowca do cementowni oraz eksploatacji ujęcia wody.
Obserwuje się systematyczny wzrost poziomu zwierciadła wód podziemnych w rejonie Kopalni Kredy
Chełm. Jest to niewielki obszar, na którym stwierdzono narażenie na zjawisko suszy, toteż proponuje
się go wskazać jako wymagający szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości. Obszar położony w:
region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bugu granicznego (L); JCWPd 91.
Obszar A28 został wytypowany na podstawie wyznaczonego leja depresji w utworach
górnokredowych rejonu Zamościa. Od 1996 r. poziom wody podniósł się nawet o kilka metrów, co
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jest związane ze zmniejszeniem eksploatacji ujęcia miejskiego. Biorąc pod uwagę, że jest to obszar
słabego narażenia na zjawisko suszy można uznać, że nie wymaga szczególnej kontroli w przyszłości.
Konieczny jest oczywiście dalszy stały monitoring ujęcia.
Do obszarów wymagających szczególnej kontroli i monitoringu w przyszłości zaliczono także
obszar oznaczony jako S1, leżący w Warszawie i sąsiednich zachodnich gminach. Dotyczy to przede
wszystkim Ożarowa, ale obejmuje także, przynajmniej częściowo, gminy: Stare Babice, Pruszków,
Michałowice, Piastów i Raszyn. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury;
zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury; JCWPd 65.

- Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej w regionie wodnym Niemna.
W regionie wodnym Niemna jako narażony na zjawisko suszy hydrogeologicznej klasyfikuje
się rejon Suwałk, gdzie skupia się bardzo wysoki pobór wód podziemnych (Rysunek 175). Poza tym
region należy uznać za bardzo słabo narażony na występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej.

Rysunek 175 Mapa obszarów zagrożonych występowaniem suszy hydrogeologicznej w regionach
wodnych: Niemna, Jarft, Świeżej, Łyny i Węgorapy

- Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej w regionie wodnym Jarft
Region wodny Jarft należy zaliczyć w całości do słabo narażonego na występowanie zjawiska
suszy hydrogeologicznej (Rysunek 172, Rysunek 175).
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- Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej w regionie wodnym Świeżej
Region wodny Świeżej należy zaliczyć w całości do słabo narażonego na występowanie
zjawiska suszy hydrogeologicznej (Rysunek 172, Rysunek 175).

- Wyniki identyfikacji i hierarchizacji obszarów narażonych na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
W regionie wodnym Łyny i Węgorapy do obszarów narażonych należy zaliczyć rejon Olsztyna,
gdzie skupia się bardzo wysoki pobór wód (Rysunek 172, Rysunek 175). Natomiast w środkowej
części również uwidacznia się obszar jako narażony, jednak należy pamiętać o wspomnianej już
mniejszej reprezentatywności punktów w tym rejonie i wykazującego wysokie wartości jednego z
punktów (II/245/1).
Właśnie w rejonie Olsztyna został wydzielony obszar A1, który obejmuje swym zasięgiem
obniżenie zwierciadła wody w rejonie ujęć komunalnych dla tego miasta. Obszar jest podzielony na
lej depresji, występujący na zachód od miasta oraz ten położony na wschodzie wokół ujęcia Wadąg.
Ujmowane są dwa poziomy wodonośne – czwartorzędowy (górnoplejstoceński i dolnoplejstoceński)
i neogeński (piaski oligocenu lub eocenu górnego). W związku z tym, że oceniono ten obszar jako
narażony na zjawisko suszy, przy jednoczesnym występowaniu stanu obniżenia zwierciadła
w przeszłości zaleca się dalszy szczególny monitoring i kontrolę tego obszaru w przyszłości. Obszar
położony w: region wodny Łyny i Węgorapy; zlewnia Łyny; JCWPd 20.

8. ANALIZA WPŁYWU SUSZY NA UŻYTKOWNIKÓW I SEKTORY GOSPODARKI
NA OBSZARACH NARAŻONYCH NA WYSTĘPOWANIE SKUTKÓW SUSZY
Negatywny wpływ zjawiska suszy widoczny jest w różnych sektorach gospodarczych
i społecznych. Susze prowadzą nie tylko do strat ekonomicznych, ale też społecznych i
środowiskowych. Gospodarcze konsekwencje (skutki) susz obejmują nie tylko rolnictwo, ale również
gospodarkę komunalną, energetykę wodną, budownictwo, przemysł czy żeglugę oraz leśnictwo.
(Gromiec, 2011).
Skutki zagrożenia wg raportu Zagrożenia okresowe występujące w Polsce”, 2013:
– susza powoduje przesuszenie gleby, obniżenie poziomu wód podziemnych i zmniejszenie
przepływu wody w rzekach,
– susza w okresie wegetacji roślin - wiosną, może spowodować duże straty w rolnictwie,
– wysuszenie ściółki leśnej zwiększa groźbę pożaru,
– wielkoobszarowe pożary lasów powodują olbrzymie straty materialne i katastrofę ekologiczną,
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– niski poziom lustra wody w rzekach, do których odprowadza się ścieki może spowodować
skażenie wody,
– zagrożenie śmiertelnością zwierząt i powstawanie ognisk epidemicznych.
Sektorem wyjątkowo wrażliwym na niedobory wody jest rolnictwo. Występowanie zjawiska
suszy rolniczej powoduje obniżenie potencjału produkcyjnego gleb oraz utrudnienie prowadzenia
intensywnej produkcji rolnej. Niedobór wody, zarówno z poziomu opadów i uwilgotnienia gleby jaki
niedostatek wód do nawodnień (susza hydrologiczna i hydrogeologiczna) stanowi wyraźną barierę w
intensyfikacji produkcji rolniczej. Deficyt metra sześciennego wody to zmniejszenie zysku w sektorze
rolniczym o około 0,086 zł (Berbeka, 2011). Efektem tego zjawiska jest utrata, bądź obniżka plonów
Wielkość strat w plonach uzależniona jest od czasu trwania i obszaru objętego suszy oraz od okresu,
w którym wystąpi (największe straty w fazie wzrostu roślin uprawnych). W zależności od
wymienionych czynników straty w zbiorach mogą wynieść od 30% do 80%, co może prowadzić do
wzrostu cen (Łabędzki, 2004). Coraz częściej występujące oraz coraz bardziej intensywne susze będą
wiązały się z koniecznością stosowania nawodnień, a więc ze wzrostem zużycia wody w rolnictwie.
Przewiduje się, że istotnym problemem będzie ciągły wzrost niekontrolowanego poboru wód
podziemnych do celów nawodnień rolniczych.
Stan ekosystemów naturalnych jest ściśle związany z warunkami hydrometeorologicznymi
oraz warunkami obiegu wody. Każde zachwianie równowagi w tych systemach prowadzi do
przekształcenia warunków siedliskowych oraz wpływa odporność i jakość ekosystemów. Częste
pojawianie się susz rolniczych i hydrologicznych a także hydrogeologicznych może przyczyniać się do
migracji gatunków, w tym także inwazyjnych. Jednocześnie częste występowanie zjawiska suszy może
prowadzić do wycofywania się tych gatunków, które nie są przystosowane do wysokich temperatur i
suszy, a dość dobrze znoszą ostre mrozy. W efekcie tego może dojść do zubożenia bioróżnorodności
oraz bezpośredniego zniszczenia rodzimych siedlisk naturalnych. Zanik małych zbiorników wodnych
(bagien, stawów, oczek wodnych, małych płytkich jezior, a także potoków i małych rzek) stanowi
zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują na tych obiektach, bądź też z nich korzystają.
Obniżanie się poziomu wód gruntowych negatywnie wpływa na różnorodność biologiczną i obszary
Natura 2000, a w szczególności na zbiorniki wodne i tereny podmokłe. Naturalne ekosystemy mogą
się regenerować i wracać do stanu równowagi, ale tylko wtedy gdy nie występują dodatkowe czynniki
zaburzające równowagę (takie jak np.: nieprawidłowa gospodarka wodna czy nadmierny pobór wód).
Stąd też ważne jest rozróżnienie i identyfikowanie przyczyn obniżenia poziomów wód gruntowych i
niskich stanów wód powierzchownych. Bowiem w warunkach, gdy dany system hydrograficzny lub
hydrogeologiczny jest stale silnie zagrożony niedoborami wód (silna presja poborów wód na zasoby
nienaruszalnych), naturalna odporność ekosystemów od wód zależnych na suszę maleje. Wówczas
susza pogłębia istniejące deficyty zasobów dyspozycyjnych, co najczęściej prowadzi do nielegalnego
sięgania przez użytkowników po zasoby nienaruszalne i prowadzi do intensyfikacji skutków suszy w
ekosystemach. Szczegółową analizę oszacowanego wpływu suszy na ekosystemy od wód zależne i
obszary Natura 2000 zawiera kolejny rozdział (patrz rozdział 9). Pogorszenie się stanu ekosystemów
naturalnych to także utrata usług ekosystemowych (z ang. ecosystem services) przez nie
zapewnianych (m.in. żywność, surowce, a także bioróżnorodność czy walory estetyczne mające
wpływ na turystykę). Jednak ekonomiczna ocena rozmiaru strat w środowisku spowodowanych przez
suszę jest przy obecnym stanie wiedzy dość trudna, ponieważ koncepcja usług ekosystemowych
powstała stosunkowo niedawno – po raz pierwszy zdefiniowana przez Greczen Daily (1997) – w
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związku z czym wycena usług zapewnianych przez ekosystemy, szczególnie dóbr i usług nie będących
przedmiotem obrotu rynkowego (np. walory estetyczne) jest obecnie przedmiotem wielu badań
naukowych, które pozwolą oszacować wartość poszczególnych ekosystemów, na podstawie której
będzie można dopiero ocenić w ekosystemach ekonomiczną wartość strat spowodowanych suszą.
W odniesieniu do gospodarki leśnej skutki poszczególnych typów suszy (atmosferycznej,
rolniczej i hydrologicznej) zależą od rozkładu parametrów meteorologicznych, lokalnych warunków
morfologicznych, glebowych, hydrogeologicznych oraz co ważne stanu lasu i sposobu jego
użytkowania (Pierzgalski i Jeznach 2006, Pierzgalski i in. 2012). Do najistotniejszych przyczyn
potęgowania skutków zjawiska suszy w lasach uznaje się zmiany warunków hydrotermicznych, gdyż
ich zakłócenie istotnie wpływa na osłabienie funkcji życiowych drzew (zmniejszenie odporności i
większa podatność na szkody - skutki susz). Susza w lasach skutkuje m.in. obniżeniem wilgotności
gleby i ściółki leśnej, obniżaniem lustra wód powierzchniowych i gruntowych, obniżeniem przyrostu
drzewostanów a także zmniejszeniem odporności na patogeny i stan drzewostanów i co ważne
zwiększeniem ryzyka pożarów (Kędziora i in. 2013 za Miler 2008, 2013), które mogą przynieść straty
w wysokości 948 zł na hektar lasu objętego pożarem (Leśnictwo. GUS, 2013). Pod względem
gatunkowym szczególnie podatne na wpływ suszy są drzewostany świerkowe. Drzewostan tego typu
z uwagi na duże potrzeby wodne i tzw. płaskie system korzeniowy, w wyniku susz atmosferycznych i
rolniczych (glebowych) masowo wypadają z drzewostanów. Aczkolwiek, warto zauważyć że udział
świerku zmalał w ostatnich dziesięcioleciach z 12 do 7%. Natomiast, dla drzew liściastych, w
przypadku wystąpienia suszy istnieje wysokie narażenie na ich skutki (Kędziora i in. 2013).
Obok zmniejszenia stabilności lasów (czyli większej podatności na szkody), susza prowadzić
może również (najczęściej okresowego) do ograniczenia usług ekosystemowych w tym turystyki,
ograniczenie naturalnej retencji wodnej lasów oraz dostępności zasobów środowiska m.in. drewna.
Wszystkie te niekorzystne zjawiska zwiększają wrażliwość lasów na wiatr i sprzyjają zwiększaniu
wiatrołomów. Ponieważ lasy korzystnie wpływają na bilans wodny, ich kondycja ma istotny wpływa
na rolnictwo. Ograniczenie funkcji retencyjnych i ochronnych lasów może dodatkowo pogłębiać
skutki suszy w rolnictwie. Susza odgrywa znaczącą rolę w tzw. chorobie łańcuchowej drzewostanów.
Jednak poza skutkami „chorób lasu”, w ocenie szkód spowodowanych suszami należy wziąć pod
uwagę także: zmniejszenie produkcyjności drzewostanów, monitoring stanu lasu, koszty działań
zapobiegających i ograniczających rozmiar strat związanych z czynnikami biotycznymi – przedwczesny
wyrąb chorych drzew, przedsięwzięcia ochronne (opryski substancjami chemicznymi, pułapki
feromonowe, itp.), zagospodarowanie obszarów klęskowych. Koszty zapobiegania bądź ograniczania
szkód w lasach powstałych w wyniku zakłócenia stosunków wodnych są wysokie. Obejmują one m.in.
inwestycje małej retencji, zapobieganie erozji, dodatkowe nakłady na gospodarowanie lasami
wodochronnymi, eksploatację i konserwację urządzeń wodnych (Pierzgalski i In., 2012).
Przy produkcji energii kluczowe znaczenie ma dostępność wody dla potrzeb chłodzenia. Pobór
wody dla tych celów stanowi 70 % całkowitych poborów wody w Polsce. W związku z pojawiającymi
się coraz częściej powodziami i suszami, a także w związku ze wzrostem niestacjonarności
przepływów - może dojść zakłócenia dostępności niezbędnych ilości wody, która wykorzystywana jest
na cele chłodzenia. W konsekwencji spowoduje to obniżenie sprawności tradycyjnych elektrowni z
chłodzeniem w obiegu otwartym oraz obniżenie ilości energii produkowanych przez te instalacje.
Również w przypadku instalacji hydroenergetycznych niedobór wody może w istotny sposób obniżyć
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ich wydajność. Obniżona wydajność elektrowni, oprócz strat w dochodach sektora energetycznego,
może także przełożyć się na straty we wszystkich sektorach gospodarki uzależnionych od
produkowanej energii w regionie objętym suszą. Jednakże ryzyko zaistnienia opisanej sytuacji cały
czas maleje. Jest to związane z możliwością zastosowania substytutów do chłodzenia, co przyczynia
się do stopniowego uniezależniania się sektora energetycznego od poboru wód – prognozowany
spadek zużycia wody w ciągu 11 lat (2004-2015) to 20% (Godyń, 2007).
Susze wpływają negatywnie nie tylko na rolnictwo, a także oddziałuje na plonowanie upraw
roślin energetycznych, co przekłada się na sektor produkcji energii. Zatem w okresach suszy
(rolniczej) produkcja biomasy będzie podlegać takim samym ograniczeniom ze względu na
zmniejszenie dostępności wody jak cała produkcja rolna.
Kolejnym obszarem w dużym stopniu narażonym na występowanie zjawiska suszy jest sektor
zaopatrzenia w wodę do celów komunalnych. Skutki suszy w zakresie zaopatrzenia w wodę do picia
oraz na inne cele bytowe są tym bardziej dotkliwe, im dłuższy i głębszy deficyt wody panuje na
danym terenie. Deficyt lub nawet brak wody do zaopatrzenia ludności wiąże się niejednokrotnie z
koniecznością ograniczenia poborów wody na ten cel, limitowaniem dostaw wody czy też zmianą
źródła poboru wody (Metodyka KZGW 2013). Koszty wymienionych działań ponoszone są ostatecznie
przez gospodarstwa domowe. Ponieważ woda jest dobrem podstawowym niezbędnym do
zaspokojenia podstawowych potrzeb to jej deficyt może w skrajnych przypadkach być przyczyną
zubożenia społeczeństwa. Ponadto niedobór wody zagraża także zdrowiu, co może prowadzić do
wzrostu wydatków na cele leczenia i opieki medycznej. Zjawisko suszy (zwłaszcza hydrologicznej)
może mieć negatywny wpływ na gospodarkę ściekową. W okresie suszy bezpośrednie odbiorniki
ścieków narażone są na wysychanie, a to prowadzi do zwiększonej koncentracji zanieczyszczeń do
nich wprowadzanych. W ostatnich latach zaobserwowano spadek ogólnego zużycia wody, zwłaszcza
na cele produkcyjne oraz zbiorowego zaopatrzenia w wodę mieszkańców, przy jednoczesnym
wzroście zasięgu nowych obszarów objętych zbiorowym zaopatrzeniem w wodę z sieci
wodociągowych, co powoduje wzrost poboru wód szczególnie na terenach wiejskich (Załącznik do
Projektu Polityki Wodnej Państwa, 2010).
Sektorem bardzo wrażliwym na skutki niedoboru zasobów wodnych jest także branża
turystyczno-rekreacyjna i sportowa ściśle związana z walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi
regionów, a także ze względu na znaczącą rolę wód w tym sektorze. Obniżenie poziomu wód
ogranicza, bądź uniemożliwia korzystanie ze szlaków wodnych, powoduje cofnięcie linii brzegowej
oraz skutkuje brakiem możliwości korzystania z infrastruktury brzegowej (Tabela 27).
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Tabela 27 Straty ekonomiczne użytkowników i sektorów gospodarki na obszarach narażonych na
występowanie skutków suszy spowodowane deficytem wody w poszczególnych sektorach
gospodarki.
Straty ekonomiczne w sektorach gospodarki i u użytkowników spowodowane
Sektor
niedoborem wody w sektorze narażonym na deficyt wody
gospodarki
narażony na
EKOSYSTEMY
GOSPODARSTWA PRODUKCJA
TURYSTYKA
deficyt wody ROLNICTWO NATURALNE LEŚNICTWO ENERGETYKA
DOMOWE
PRZEMYSŁOWA
ROLNICTWO

+++

+

0

+

+

++

0

EKOSYSTEMY
NATURALNE

+

+++

+

0

0

0

++

LEŚNICTWO

+

+

+++

+

+

++

++

ENERGETYKA

++

0

+

+++

++

++

+

0

0

0

0

+++

0

+

0

0

0

0

++

+++

0

ZAOPATRZENIE
W WODĘ DLA
CELÓW
KOMUNALNYCH
PRODUKCJA
PRZEMYSŁOWA

Objaśnienia: 0 – brak strat lub straty bliskie zera
+ - niewielkie straty
++ - znaczne straty
+++ - bardzo duże straty
Źródło: na podstawie Metodyka KZGW (2013)
Poszczególne sektory gospodarki, społeczeństwo, a także środowisko są ze sobą powiązane.
Zjawisko suszy może wywierać niekorzystny wpływ na każdą z tych dziedzin oraz dodatkowo
pogłębiać skutki niedoborów wody w pozostałych sektorach. Przyczynia się to do ponoszenia strat
ekonomicznych przez wszystkie sektory. Wzajemnie zależności pomiędzy sektorami przyczyniają się
do tego, że oprócz strat spowodowanych bezpośrednio w danym sektorze dotkniętym suszą,
niekorzyści ekonomiczne odczuwane są pośrednio przez sektory od nich zależne. Wielkość strat
pośrednich uzależniona jest siły związku między sektorami (np. większość sektorów jest mocno
uzależniona od energetyki), czasu trwania suszy (wielkość strat uzależniona od możliwości
zmagazynowania surowców do produkcji i produktów finalnych poszczególnych sektorów) oraz od
obszaru objętego suszą (możliwość substytucji dostawców i rynków zbytu) (Tabela 27). Zmniejszanie
się dostępnych zasobów wody sprawia, że konieczne staje się poszukiwanie nowych jej źródeł, w tym
na obszarach które mogą być już dotknięte zjawiskiem deficytów zasobów wodnych. Konflikty z tym
związane mogą występować pomiędzy wszystkimi wymienionymi dziedzinami gospodarki,
społeczeństwem i środowiskiem.
Najbardziej prawdopodobne są konflikty pomiędzy :
 gospodarka wodna - ochrony przyrody (np. w sprawach związanych z budową,
modernizacją i utrzymaniem śródlądowych dróg wodnych),
 gospodarka wodna - żegluga śródlądowa (w sprawach dotyczących zagadnień
morfologicznych),
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 gospodarka wodna - hydroenergetyka - ochrona przyrody (zagadnienia morfologiczne
i obszary Natura 2000);
 w zakresie gospodarki wodnej:
pobory na cele nawodnień – pobory na cele komunalne
pobory na cele nawodnień – pobory na cele przemysłowe
pobory na cele nawodnień – pobory na cele energetyki
pobory na cele przemysłowe – pobory na cele komunalne
pobory na cele gospodarki stawowej – pobory na cele nawodnień.
Główne zjawiska, szczególnie w okresie suszy mające znaczący wpływ na powstawanie różnego
rodzaju konfliktów to:
- zakłócenia reżimu przepływów rzek spowodowane nadmiernym poborem wód,
- niedostateczne rozpoznanie potrzeb wodnych wszystkich użytkowników,
- okresowe niedobory wody dla celów rolniczych,
- znaczne pobory wody przez przemysł,
- lokalne deficyty wody przeznaczonej do zaopatrzenia ludności,
- duże straty wody w sieci wodociągowej,
- utrata naturalnej retencji zlewni na skutek jej zabudowy, nadmiernych melioracji i wylesiania,
- niewłaściwy stan techniczny urządzeń melioracyjnych, utrudniający lub uniemożliwiający
retencjonowanie odpowiednich ilości wody.
Wymienione zjawiska mogą prowadzić do konfliktów przede wszystkim na obszarach
zagrożonych występowaniem zjawiska suszy oraz tam gdzie obserwuje się wzmożone pobory wody,
które przekraczają zasoby dyspozycyjne. Zatem problemy związane z użytkowaniem wód i wywołane
zjawiskiem suszy mogą występować głównie na obszarach, gdzie pobór wody przekracza
dyspozycyjne oraz perspektywiczne zasoby wód, ale także na terenach gdzie ilość zasobów jest
wystarczająca, jednak zły stan jakościowy wód uniemożliwia ich wykorzystanie. Szczególnie dotyczy
to powierzchniowych wód płynących, które charakteryzują się znacznym stopniem zanieczyszczenia.
Korzystny wpływ na poprawę stanu sanitarnego wód powierzchniowych będą miały prowadzone w
ostatnich latach inwestycje związane z porządkowaniem gospodarki ściekowej.
Poniżej zaprezentowano wykres w podziale na regiony wodne i mapę liczby rodzajów
użytkowania wód powierzchownych w podziale na gminy (Rysunek 176, Rysunek 177). Przy
tworzeniu mamy wzięto pod uwagę kryterium występowania poborów wód powierzchniowych na
cele: zapatrzenia ludności, przemysłu, energetyki, nawodnień rolniczych (produkcja rolna roślinna),
gospodarki stawowej, żeglugi i innych celów.
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Rysunek 176 Mapa liczby typów użytkowania wód powierzchniowych w gminach RZGW w
Warszawie
Objaśnienia: numeracja przy skali barwnej oznacza liczbę rodzajów celu poboru wód powierzchniowych jakie
występują w danej gminie

273

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

72
193
351
100

200

300
400
liczba gmin

66
179
327
0

100

PL3000SE

PL8000NI

0

3
7

PL2000SW

RZGW WA

3
8

1
2

10

15
liczba gmin

0

PL4000JA

PL7000LW

5

0

0,5

1

1,5
liczba gmin

300
400
liczba gmin

1
1

12
0

200

2

4

6

8
10
liczba gmin

1
5
11
11
0

5

10

15
liczba gmin

Rysunek 177 Wykresy liczby gmin w regionach wodnych narażonych na skutki suszy hydrologicznej
w zależności od liczby rodzajów celu poborów wód powierzchniowych
Objaśnienia: barwy określające liczbę rodzajów cel poboru - jak na rysunku powyżej, oznaczenia regionów
wodnych: PL2000SW – region wodny Środkowej Wisły, PL8000NI – Niemna, PL3000SE – Świeżej, PL4000JA –
Jarft, PL7000LW – Łyny i Węgorapy; brak słupków na wykresie regionu wodnego Jarft wynika z braku wydanych
pozwoleń wodnoprawnych aktualnych na stan z 31-12-2012 r. (brak szczególnego korzystania z wód).

Szacunkowo najwyższy poziom wpływu suszy na prowadzenie działalności występuje w
gminach, w których wody ujmowane są na więcej niż dwa cele (dwa sektory gospodarki).
Użytkowanie zasobów jednocześnie na cele zaopatrzenia kilku sektorów może generować konflikty
polegające na „zabieraniu” zasobów jednemu sektorowi przez drugi. Stąd też ważne jest by ustalone
w Warunkach Korzystania z wód oraz Planach Gospodarowania Wodami Dorzeczy priorytety i
hierarchie potrzeb użytkowników były przestrzegane.
W całym obszarze RZGW w Warszawie stwierdzono 11 gmin, w których zasoby wód
powierzchniowych wykorzystywane są przez 4 i 5 sektorów gospodarki. 10 z nich zlokalizowanych jest
w regionie wodnym Środkowej Wisły (gm.: Augustów, Tomaszów Mazowiecki, Supraśl, Lubraniec,
Bolimów, Działdowo, Głowno, Gostynin, Końskie, Stryków) i jedna znajduje się w granicach regionu
Łyny i Węgorapy (gm. Stawiguda). Aż w 66 gminach ujęcia wód powierzchniowych zaopatrują 3
sektory gospodarki i najczęściej jest to sektor rolniczy korzystający z wód na cele nawodnień i
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jednocześnie na cele gospodarki stawowej oraz energetyka i przemysł występujące w połączeniu z
ujęciami na cele gospodarki stawowej.
Wskazuje się na występowanie wysokiego ryzyka występowania ograniczeń w działalności
gospodarczej w gminie Suwałki (region wodny Niemna). W gminie tej pobory także realizują rodzaje
użytkowników (na cele nawodnień, gospodarki stawowej i tzw. inne) dodatkowo gmina ta
zaklasyfikowana jest jako obszar silnie narażony na występowanie skutków suszy. W gminie regionu
wodnego Świeżej użytkownikami wód są najczęściej jeden lub dwa sektory gospodarki aczkolwiek
poziom ryzyka skutków suszy jest tutaj wysoki (III poziom – obszary bardzo narażone). Rozpatrywane
pobory na warunkach szczególnego korzystania z wód nie występują w regionie wodnym Jarft (wg
stanu na dzień 31.12.2012r. wg danych katastru RZGW w Warszawie). Niemniej jednak z
przeprowadzonej analizy narażenia na skutki suszy hydrologicznej wynika, iż potencjalne warunki
dyspozycyjności zasobów w czasie suszy są względnie korzystne choć zagrożenie występowania susz
jest tutaj wysokie (III klasa). Z uwagi, iż zlewnie regionu Jarft oraz Świeżej nie są kontrolowane
(monitoringiem IMGW) istnieje dodatkowe ryzyko związane z niedoszacowaniem wielkości zasobów
nienaruszalnych a zatem potencjalnie większym ryzykiem występowania skutków w korzystających z
zasobów sektorach gospodarki.
Oszacowanie wpływu suszy hydrogeologicznej na sektory gospodarki zostało
przeprowadzone w ramach jednego z wcześniejszych rozdziałów (patrz rozdział 7.6.4.), w którym
wskazano strefy silnego narażenia na skutki suszy i wymagające kontroli. Do wyróżnionych 29 stref
bardzo narażonych na skutki suszy hydrogeologicznej zaliczają się tereny związane z nałożeniem się
na wysoki stopień podatności wysokiego poboru wód podziemnych. W ich zasięgu wystąpienie suszy
hydrogeologicznej istotnie ogranicza lub wręcz uniemożliwia korzystanie z zasobów wód
podziemnych.

9. WPŁYW SUSZY NA EKOSYSTEMY OD WÓD ZALEŻNE I OBSZARY NATURA
2000
Ekosystemy od wód zależne to ekosystemy pozostające w dynamicznych relacjach z wodami
podziemnymi i powierzchniowymi (Jarzombkowski i inni, 2009). Pojęcie to obejmuje ekosystemy
funkcjonujące pod określeniem mokradła, a szerzej ekosystemy pośrednie między typowo wodnymi i
typowo lądowymi, często występujące na ich pograniczu, kształtujące się pod wpływem stałego lub
okresowego przesycenia podłoża wodą. Występuje w nich hydrofilna (wodolubna) roślinność, z której
szczątków, często przy udziale materiału mineralnego powstają hydrogeniczne utwory glebowe.
Wyróżnia się następujące typy siedlisk od wód zależnych (wg opracowania „Ekosystemy
lądowe…” Techmex, IMUZ 2009):
– torfowiska niskie (naturalne i odwodnione),
– torfowiska wysokie (naturalne i odwodnione),
– torfowiska przejściowe (naturalne i odwodnione),
– gytiowiska,
– wyspy,
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– mokradła nietorfowe,
– wody powierzchniowe lub mokradła.
Zróżnicowanie roślinności obszarów hydrogenicznych (obszarów od wód zaleznych – OWZ)
zilustrowano
wyróżniając
następujące
grupy
zbiorowisk
(http://www.gismokradla.info/html/index.php?page=roślinność):
– szuwarów wodnych i wodno-lądowych ze związków Phragmition i Sparganio-Glycerion;
– szuwarów wielkoturzycowych ze związku Magnocaricion;
– młak niskoturzycowych torfowisk niskich z rzędów Caricetalia nigrae i Caricetalia
davallianae;
– mszarów torfowisk przejściowych z rzędu Scheuchzerietalia palustris;
– mszarów torfowisk wysokich z klasy Oxycocco-Sphagnetea;
– zbiorowisk łąk wilgotnych z rzędu Molinietalia caeruleae;
– łąk świeżych z rzędu Arrheneteretalia i muraw napiaskowych z rzędu Corynephoretalia
canescentis;
– lasów i zarośli ze związków: Alno-Ulmion (lasy łęgowe), Alnion glutinosae, Dicrano-Pinion
(tylko zespoły gleb bagiennych i mokrych), Piceion abietis (= Vaccinio-Piceion) (tylko
zespoły gleb bagiennych i mokrych), oraz z rzędu Salicetalia purpureae.
Przewodnim celem funkcjonowania Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jest
zachowanie określonych typów siedlisk przyrodniczych i gatunków roślin i zwierząt, uważanych za
cenne dla zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy i siedliska oraz gatunki zagrożone
wyginięciem w skali całej Europy. Drugim jej celem jest ochrona różnorodności biologicznej. Obszary
Natura 2000 to wyznaczone i objęte ochroną tereny, na których ww. gatunki i siedliska występują.
Podstawy prawne sieci obszarów Natura 2000 stanowią dwie dyrektywy (2009/147/WE i
12
92/43/EWG) , które jednocześnie stworzyły podział na dwa rodzaje obszarów:
obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) – tzw. obszary ptasie
oraz specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO) – tzw. obszary siedliskowe
Z punktu widzenia opracowania przedmiotowego oszacowania wpływu suszy na ekosystemy
od wód zależne dokonano przez analizę wyników identyfikacji zagrożenia zjawiskiem suszy i
hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy w zasięgu obszarów zajętych przez ekosystemy od
wód zależne i obszary Natura 2000.
Aby poszczególne siedliska miały zapewnione warunki zapewniające ich właściwy stan muszą
być spełnione ich potrzeby wodne. Siedliska pozostające we właściwym stanie, to siedliska o dobrze
zachowanej specyficznej strukturze i funkcji, czyli takie, w których występują typowe gatunki oraz
zachodzą specyficzne procesy ekologiczne. Panujące na danym obszarze warunki

12

Dyrektywa 2009/147/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony
dzikiego ptactwa tzw. "dyrektywa ptasia", która zastąpiła dotychczasowy akt z 1979 r (79/409/EWG z dnia 2
kwietnia 1979 r.) o ochronie dziko żyjących ptaków, która zastąpiona została nową. Natomiast, w 1992 r.
przyjęta została tzw. „dyrektywa siedliskowa” (92/43/EWG Rady z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony
siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory), która nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej
obowiązek wprowadzenia podstaw prawnych dla rozwoju sieci obszarów chroniących zagrożone w skali
europejskiej gatunki roślin, zwierząt i rodzaje siedlisk przyrodniczych. (http:// natura2000.gdos.gov.pl)
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hydrometeorologiczne mają zasadniczy wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. Ekosystemy
naturalne mają stosunkowo dużą odporność na suszę, a po ustaniu okresu suszy wracają do stanu
wyjściowego. Susza, jako zjawisko naturalne, nie zagraża ekosystemom od wód zależnym i jest
naturalnym procesem, do którego ekosystemy te są przygotowane i na niego odporne (System
Informacji o Mokradłach, 2006). Ekosystemy, w których działalność człowieka jest bardzo
ograniczona mogą znosić stosunkowo długie okresy suszy. Terenów tych jest jednak niewiele. Należą
do nich obszary w głębi kompleksów leśnych, doliny rzeczne, które nie uległy przekształceniom i
regulacjom czy rozległe obszary bagienne. W przypadku występowania susz na tego typu obszarach
przez dłuższy czas mogą one pozostać niezauważone. Naturalna odporność na warunki suszy
zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów a wręcz czasowe przesuszenie siedlisk wywołuje
pozytywne efekty w ich funkcjonowaniu, czyli uruchamiania procesów np. odnowienia składu
gatunkowego.
Większe trudności związane ze skutkami suszy występują w przypadku ekosystemów
przekształcanych przez człowieka. Ekosystem wówczas narażony jest na skutki oddziaływania braku
opadów, czy obniżonym poziomie wód powierzchniowych czy podziemnych ale także z także z
niedoborami wód wygenerowanymi przez nadmierne i nakładające się na suszę hydrologiczną i
hydrogeologiczną pobory wód (Dembek 1999). Do ekosystemów poddawanych ww. presji
antropogenicznej należy większość ekosystemów przyrodniczych na obszarze Polski. Lasy z
prowadzoną intensywną gospodarką leśną, pastwiska czy częściowo zmeliorowane obszary
podmokłe charakteryzują się większą wrażliwością na suszę. Równowaga biologiczna na nich
podtrzymywana jest przez człowieka i nawet zakłócenia o przeciętnej sile oddziaływania (jak np. na
poziomie suszy umiarkowanej okresowe niedobory opadów czy obniżenie stanów wody w rzekach)
mogą przyczyniać się do powstania wyraźnych skutków w funkcjonowaniu tych ekosystemów.
Elementem ekosystemu, który najszybciej dotykany jest przez suszę są fitocenozy (rośliny).
Brak opadu i wystąpienie deficytu wody w glebie ma szybki wpływ na rozwój roślinności. Podobnie
jak w przypadku roślin uprawnych, roślinność naturalna najbardziej wrażliwa na niedobór wody jest
w okresie kwitnienia i zawiązywania nasion. W zależności od typu ekosystemu skutki suszy mogą być
zróżnicowane. W przypadku bagien i obszarów podmokłych przy utrzymującej się suszy będzie
dochodzić do wysychania tych siedlisk. Susze prowadzić będą do znikania małych zbiorników
wodnych czy starorzeczy. W przypadku lasów długotrwałe susze prowadzą do przekształceń
siedliskowych. Zbiorowiska wodne związane z obszarami podmokłymi (lasy łęgowe, olsy), wypierane
są przez siedliska sucholubne. Aczkolwiek sytuacje trwałej zmiany warunków siedliskowych dotyczy
przede wszystkim ekosystemów narażonych na skutki niedoborów wody.
Pogłębiające się susze o skali zdarzeń katastrofalnych prowadzą do okresowego zaniku
gatunków, zarówno roślin i zwierząt, związanych ze środowiskiem wodnym i podmokłym. Po okresie
suszy ekosystemy odbudowują się m.in. z banku nasion czy form przetrwalnikowych13 jakie w czasie
suszy lub w okresie wegetacyjnym ją poprzedzającym zostały wytworzone w danym siedlisku. Zatem
długotrwała susza ekstremalna (rolnicza, hydrologiczna) w ekosystemach powoduje okresowe

13

tzw. formy spoczynkowe umożliwiające organizmom przetrwanie niekorzystnych dla nich warunków, w tym
suszy i zapewniające ich ponowny rozwój po przetrwaniu niekorzystnego okresu (m.in. u roślin są to kłącza,
bulwy, pędy korzeni, nasiona, a u grzybów zarodniki czy strzępki grzybni itp.)
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zmniejszanie się różnorodności biologicznej, a wręcz wywołuje pozytywne efekty w postaci
uruchamiania m.in. procesów odnowienia składu gatunkowego.
Zgodnie z powyższym funkcjonowanie w warunkach suszy są stanem naturalnym, wpisanym
w zdolności adaptacji ekosystemów do warunków ekstremalnych. Stwierdzono także że obniżenie
zwierciadeł wód w ciekach czy horyzontu wód podziemnych z punktu widzenia zachowania
bioróżnorodności są zjawiskami pozytywnymi (Diagnoza… KZGW 2010). Sezonowe zmiany
uwilgotnienia siedlisk decydują o właściwym funkcjonowaniu ekosystemów i kształtują zróżnicowanie
biologiczne ekosystemów wodnych i od wód zależnych. W opracowanej diagnozie aktualnego stanu
gospodarki wodnej kraju (KZGW 2010) wymieniono następujące czynniki niekorzystnie wpływające
na ekosystemy od wód zależne:
 zmiany reżimu hydrologicznego, w szczególności eliminacja występowania wezbrań
wiosennych,
 intensywne użytkowanie zasobów wód (czyli nadmierne pobory wody i niezapewnianie
przepływu nienaruszalnego),
 oddziaływania odwadniających systemów melioracyjnych,
 zaburzenia ciągłości hydromorfologicznej cieków, a w tym zakłócenia łączności korytarzy
ekologicznych.
Powyższy wykaz czynników nie identyfikuje deficytów wody kształtowanych przez suszę jako
negatywnego zjawiska zagrażającego funkcjonowaniu ekosystemów OWZ. Natomiast jako negatywne
dla tych ekosystemów są niedobory zasobów wodnych wywołane użytkowaniem wód. Zgodnie z
powyższym susza jako zjawisko naturalne nie zagraża ekosystemom od wód zależnych i jest
naturalnym procesem, do którego ekosystemy te są przygotowane i na niego odporne. Jedynie
nałożenie na suszę hydrologiczną oddziaływań antropogenicznych powoduje zakłócenia w
funkcjonowaniu ekosystemów i obniża ich naturalną zdolność do przetrwania w warunkach suszy
(Diagnoza … KZGW 2010).
W niniejszym opracowaniu wskazano obszary ekosystemów od wód zależnych znajdujące się
w zasięgu poszczególnych klas zagrożenia występowania suszy atmosferycznej i rolniczej (glebowej).
Natomiast poziom ich narażenia na skutki suszy identyfikowano dla głębszej fazy zjawiska czyli suszy
hydrologicznej i hydrogeologicznej. Zweryfikowano w jakich obszarach ekosystemy OWZ i obszary
Natura 2000 narażone są na zagrożenie w warunkach suszy dostępności zasobów nienaruszalnych.
Jednocześnie wyznaczone tereny ekosystemów silnie lub bardzo narażonych na skutki obu lub jednej
z susz wskazuje się jako obszary na które należy skierować działania przeciwdziałające. To zlewnie, w
których w zależności od stwierdzanego zagrożenia występowania zjawiska suszy (atmosferycznej,
rolniczej i hydrologicznej) należały zaplanować szczególne działania łagodzące skutki suszy. Działania
jakie są zatem rekomendowane to m.in. zwiększenie retencyjności obszaru, działania renaturyzacyjne
cieków i starorzeczy a także priorytetowo wprowadzenie ograniczeń i zmian użytkowania wód
powierzchniowych na czas suszy, tak by uniknąć efektu nakładania się oddziaływań ze strony zjawiska
naturalnego, jakim jest susza i oddziaływań antropogenicznych czyli zwiększonego w czasie suszy
popytu na zasoby wodne (np. pobory wód do nawodnień rolniczych).
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Rozmieszczenie ekosystemów OWZ w obrębie RZGW w Warszawie jest nieregularne.
Największy procent powierzchni zajmują w regionie wodnym Niemna a najmniejszy, aczkolwiek
zbliżony do przeciętnej dla całego RZGW w Warszawie, w regionie Jarft i Środkowej Wisły.

Region wodny

% powierzchni ekosystemów
OWZ w powierzchni regionu

Jarft
Łyny i Węgorapy
Niemna
Świeżej
Środkowej Wisły
RZGW w Warszawie

7,0
4,6
9,7
15,6
6,9
6,8

Identyfikację narażenia ekosystemów OWZ i obszarów Natura2000 na skutki suszy
przeprowadzono z wykorzystaniem wyników klasyfikacji zagrożenia wystąpienia zjawiska suszy w
danym typie oraz wyników hierarchizacji obszarów na nią narażonych (rozdział 5 i 6).
Wpływ suszy atmosferycznej na ekosystemy od wód zależne wiąże się ze zdolnością
ekosystemów do przetrwania okresów bezopadowych. Jak podano w opisie wprowadzającym
ekosystemy naturalne są dobrze przystosowane do warunków przyrodniczych panujących na
terenach, na których występują w tym do warunków deficytu opadów. Ekosystemy OWZ są odporne
na niedobory opadu i dostosowane do przetrwania w okresach suszy atmosferycznej. Niemniej
jednak w warunkach nałożenia się oddziaływań antropogenicznych na zasilające je zasoby wód
powierzchniowych i podziemnych, reakcja ekosystemów OWZ na długotrwałe deficyty opadów może
dojść do obniżenia procesów biochemicznych. Niemniej jednak wówczas mamy do czynienia już z
kolejną fazą suszy czyli suszą rolniczą (glebową).
Narażenie ekosystemów OWZ na występowanie skutków suszy atmosferycznej
przedstawiono na poniższej mapie i w zestawieniu tabelarycznym (Rysunek 178, Tabela 28).
Ekosystemy o największym stopniu narażenia znajdują się głównie w północnej i północnowschodniej części RZGW w Warszawie. Natomiast mniejszym stopniem ryzyka wystąpienia skutków
suszy atmosferycznej charakteryzują się ekosystemy w centralnej części obszaru gdzie zagrożenie
występowania zjawiska jest umiarkowane i słabe.
Tabela 28 Narażenie ekosystemów OWZ na występowania skutków suszy atmosferycznej w
poszczególnych regionach w procentach powierzchni ekosystemów w regionie [%]
Region wodny

I
II
III
słabo
umiarkowanie bardzo
narażone
narażone
narażone

IV
silnie
narażone

Jarft

0,00

0,00

0,00

100,00

Łyny i Węgorapy

0,00

3,98

69,05

26,97

Niemna

0,00

0,00

44,66

55,34

Świeżej

0,00

0,00

0,00

100,00

Środkowej Wisły

0,55

28,06

53,18

18,21

RZGW Warszawa

0,48

24,56

53,50

21,46
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Rysunek 178 Mapa narażenia ekosystemów od wód zależnych (OWZ) na występowanie skutków
suszy atmosferycznej
(Objaśnienia: narażenie wyznaczone dla siatki pól podstawowych-heksagonów, w których występują
ekosystemy OWZ)

Zlewnie bilansowe, w których największy udział mają obszary ekosystemów OWZ najbardziej
narażone na występowanie skutków suszy atmosferycznej (IV) to zlewnie:
Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06)
Zlewnia Biebrzy (WA11)
Zlewnia Niemna w granicach państwa (WA23)
Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10) (Rysunek 178, Rysunek 179).
Najmniej narażone na skutki suszy atmosferycznej (na poziomie umiarkowanym) są
natomiast ekosystemy OWZ w zlewniach: Zlewnia Pilicy (WA07); Zlewnia prawostronnych dopływów
Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem
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Bródnowskim (górnym) włącznie (WA08); Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy
(WA15) (Rysunek 178, Rysunek 179).
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Rysunek 179 Udział terenów ekosystemów OWZ wg poziomu narażenia na suszę atmosferyczną w
poszczególnych zlewniach bilansowych RZGW w Warszawie
Objaśnienia: oznaczenia regionów wodnych: PL2000SW – region wodny Środkowej Wisły, PL8000NI – Niemna,
PL3000SE – Świeżej, PL4000JA – Jarft, PL7000LW – Łyny i Węgorapy

- Region wodny Jarft
Ekosystemy OWZ zlokalizowane w regionie wodnym Jarft w całości są silnie narażone na
występowanie skutków suszy atmosferycznej.
- Region wodny Łyny i Węgorapy
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Łyny i Węgorapy należą do II, III lub IV klasy narażenia
na skutki suszy atmosferycznej. Większość z nich (niemal 70%) stanowią ekosystemy należące do III
klasy, a więc obszarów bardzo narażonych.
- Region wodny Niemna
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Niemna należą do III lub IV klasy narażenia na skutki
suszy atmosferycznej. Większość z nich (ponad 50%) stanowią ekosystemy należące do IV klasy,
największego narażenia, a więc obszarów silnie narażonych.
- Region wodny Środkowej Wisły
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Niemna należą do wszystkich klas narażenia na skutki
suszy atmosferycznej. Jednak największą powierzchnię zajmują ekosystemy bardzo narażone,
należące do III klasy narażenia. Stanowią one ponad 50% powierzchni łącznej ekosystemów OWZ w
tym regionie wodnym. Dużą powierzchnię (niemal 30% łącznej powierzchni ekosystemów) zajmują
umiarkowanie narażone obszary należące do II klasy zagrożenia.
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- Region wodny Świeżej
Wszystkie występujące w tym regionie ekosystemy należą do IV klasy, największego
zagrożenia skutkami suszy atmosferycznej.
Tabela 29 Wykaz obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu silnego zagrożenia
występowania zjawiska suszy atmosferycznej (IV klasa): A – obszary ptasie OSO B – siedliskowe
SOO

A

Kod

Nazwa obszaru Natura 2000 (OSO)

PLBSL40
PLBSL3
PLB200002
PLC200001
PLBSL77
PLB200003
PLB280001
PLBSL43

Ostoja Poligon Orzysz
Bagno Wizna
Puszcza Augustowska
Dolina Biebrzy
Ostoja Biebrzańska
Puszcza Knyszyńska
Bagna Nietlickie
Ostoja Warmińska

B

Nazwa obszaru Natura 2000 (SOO)

Kod

pltmp080
pltmp238
pltmp082
PLH200004
PLH200005
pltmp255
PLH040004
PLC200001
pltmp247
PLH280005
PLH200006
PLH060015

Torfowisko Zocie
Nowa Wieś
Uroczyska Łąckie
Ostoja Wigierska
Ostoja Augustowska
Wisła Środkowa
Włocławska Dolina Wisły
Dolina Biebrzy
Puszcza Kozienicka
Puszcza Romincka
Ostoja Knyszyńska
Płaskowyż Nałęczowski

Wpływ suszy rolniczej w zakresie narażenia ekosystemów od wód zależnych wiąże się z
niedoborem wody dostępnej dla roślin w glebie. Rośliny, a zatem produkcja roślinna w okresie
wegetacyjnym odczuwają skutki suszy rolniczej jako pierwsze najsilniej spośród wszystkich
użytkowników wód (Kielecka i in. 2006). Długie okresy bezopadowe w połączeniu z wysoką
temperaturą powietrza obniżają efektywność procesów wegetacyjnych. Podobnie jak dla upraw
rolniczych, także i dla roślin ekosystemów OWZ najgroźniejsze są susze glebowe w okresie
wiosennym, intensywnego wzrostu i zawiązywania się nasion.
Zróżnicowanie przestrzenne stopnia narażenia ekosystemów na występowanie skutków suszy
rolniczej przedstawiono na mapie poniżej (Rysunek 180). W RZGW w Warszawie obszary, w których
ekosystemy są najbardziej narażone na skutki suszy rolniczej zlokalizowane są w centralnej części.
Mniejsze jest narażenie ekosystemów OWZ na północnym wschodzie i skrajnych południowych
fragmentach obszaru.
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Tabela 30 Narażenie ekosystemów OWZ na występowania skutków suszy rolniczej w
poszczególnych regionach w procentach powierzchni ekosystemów w regionie [%]
Region wodny
Jarft
Łyny i Węgorapy
Niemna
Świeżej
Środkowej Wisły
RZGW Warszawa

I
II
III
słabo
umiarkowanie bardzo
narażone
narażone
narażone
0,00
0,00
97,73
0,50
39,51
47,47
0,00
62,02
37,98
0,00
2,74
97,26
0,00
32,81
34,33
0,04
34,40
36,17

IV
silnie
narażone
2,27
12,52
0,00
0,00
32,86
29,39

Rysunek 180 Mapa narażenia ekosystemów od wód zależnych (OWZ) na występowanie skutków
suszy rolniczej
(Objaśnienia: narażenie wyznaczone dla siatki pól podstawowych-heksagonów, w których występują
ekosystemy OWZ)
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W granicach RZGW w Warszawie udział ekosystemów narażonych na skutki suszy rolniczej w
stopniu silnym, wysokim i umiarkowanym jest bliski 30%. Spośród zlewni bilansowych znajdujących
się w granicach RZGW w Warszawie największym (100%) udziałem ekosystemów silnie narażonych na
skutki suszy rolniczej cechują się zlewnie bilansowe (Rysunek 180, Rysunek 181):
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09);
 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17)
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa (WA19)
 Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia rzeki
Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry (WA24)
 Wisła od dopływu spod Bogucina do Wdy (GD01).
Najmniej narażone na ryzyko występowania skutków suszy rolniczej w ekosystemach od wód
zależnych są natomiast zlewnie:
 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza (WA01)
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej (WA02)
 Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy (WA13)
 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21). W zlewniach tych ponad 80%
obszarów zajętych przez ekosystemy od wód zależnych jest umiarkowanie narażonych na
występowanie skutków suszy rolniczej.
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Rysunek 181 Udział terenów ekosystemów OWZ wg poziomu narażenia na suszę rolniczą w
poszczególnych zlewniach bilansowych RZGW w Warszawie
- Region wodny Jarft
Ekosystemy OWZ zlokalizowane w regionie wodnym Jarft w blisko 98% należą do III klasy
narażenia, a więc bardzo narażonych na skutki suszy rolniczej.
- Region wodny Łyny i Węgorapy
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Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zlokalizowane są w strefach
umiarkowanego i wysokiego zagrożenia występowania zjawiska suszy rolniczej a zatem należy je
uznać za bardzo narażone na występowanie jej skutków.
- Region wodny Niemna
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Niemna należą do II lub III klasy narażenia na skutki
suszy rolniczej. Większość z nich (ponad 60%) stanowią ekosystemy należące do II klasy,
umiarkowanego narażenia.
- Region wodny Środkowej Wisły
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym wykazują najbardziej zróżnicowane przestrzennie
narażenie na skutki suszy rolniczej. Udział terenów zajętych przez ekosystemy OWZ silnie narażonych
na ryzyko wystąpienia skutków suszy rolniczej wynosi blisko 33%; podobny udział mają tereny
narażone w stopniu wysokim i umiarkowanym. Rozkład przestrzenny narażenia na skutki suszy jest
tożsamy ze zmiennością zagrożenia wystąpienia zjawiska suszy rolniczej w tym regionie wodnym.
- Region wodny Świeżej
Wszystkie występujące w tym regionie ekosystemy należą w niemal 98% do III klasy, bardzo
narażonych na skutki suszy rolniczej.
Tabela 31 Wykaz obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu silnego zagrożenia
występowania zjawiska suszy rolniczej (IV klasa): A – obszary ptasie OSO B – siedliskowe SOO

A

Kod

Nazwa obszaru Natura 2000 (OSO)

PLB040001
PLB060001
PLB140003
PLBSL2
PLBSL49
PLBSL65
PLBSL69
PLBSL78
PLC140001
PLB060007
PLBSL22
PLB140004
PLB060006
PLB140002

Błota Rakutowskie
Bagno Bubnów
Dolina Pilicy
Bagno Całowanie
Polesie
Zbiornik Podedworze
Żwirownia Skoki
Ostoja Kampinoska
Puszcza Kampinoska
Lasy Strzeleckie
Doliny Wkry i Mławki
Dolina Środkowej Wisły
Lasy Parczewskie
Dolina Liwca

B

Nazwa obszaru Natura 2000 (SOO)

Kod

PLC140001
PLH040004
PLH040013
PLH060002
PLH060006
PLH060009

Puszcza Kampinoska
Włocławska Dolina Wisły
Cyprianka
Czarny Las
Gliniska
Jeziora Uściwierskie

285

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

PLH060011
PLH060013
PLH060024
PLH060043
PLH100004
PLH100005
PLH140001
PLH140005
PLH140008
PLH140009
PLH140012
PLH140013
PLH140014
PLH140016
pltmp006
pltmp011
pltmp029
pltmp042
pltmp059
pltmp067
pltmp068
pltmp069
pltmp072
pltmp082
PLH100008
pltmp206
PLH060032
PLH260004
PLH060030
PLH140007

Krowie Bagno
Ostoja Poleska
Torfowisko Sobowice
Lasy Sobiborskie
Łąka w Bęczkowicach
Niebieskie Źródła
Bagno Całowanie
Dolina Wkry
Krogulec
Łęgi Czarnej Strugi
Sikórz
Wydmy Lucynowsko-Mostowieckie
Forty Modlińskie
Dolina Dolnej Pilicy
Cyrusowa Wola
Dolina Rawki
Jelino
Łąki Żukowskie
Podpakule
Silne Błota
Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki
Słone Łąki w Pełczyskach
Szczypiorniak i Kowaliki
Uroczyska Łąckie
Dolina Środkowej Pilicy
Dolina Czarnej
Poleska Dolina Bugu
Ostoja Przedborska
Izbicki Przełom Wieprza
Kantor Stary

Wpływ suszy hydrologicznej na powstanie skutków w ekosystemach od wód zależnych
oceniono na drodze oszacowanie sumy wyników klasyfikacji zagrożenia występowania suszy i analizy
wskaźnika wyrażającego stosunek odpływu średniej niżówki do odpływu nienaruszalnego [%]. Wynik
klasyfikacji narażenia ekosystemów OWZ i Natura 2000 na występowanie skutków suszy
hydrologicznej stanowi sumę punktów z oceny warunków przepływu nienaruszalnego i zagrożenia
suszą hydrologiczną (Rysunek 182). Oceny dokonano w zasięgu obszarów zajętych przez ekosystemy
OWZ i Natura2000. Ryzyko wystąpienia skutków suszy hydrologicznej dla analizowanego typu
ekosystemów w czasie długotrwałych niżówek niesie ze sobą wiele istotnych zmian zarówno w
kondycji ekosystemów, jak i strat związanych z okresową utratą lub ograniczeniem usług
ekosystemowych. Ekosystemy o których mowa pełnią istotną rolę hydrologiczną w czasie suszy gdyż
posiadają duże zdolności retencjonowania wód (np. mokradła, torfowiska) dzięki czemu bezwładność
(odporność) ich na obniżenie zasobów w rzekach jest wysoka. Wręcz, zlewnie które posiadają
znaczny udział ekosystemów od wód zależnych cechuje większa stabilność dynamiki odpływu
rzecznego.
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W obszarze RZGW w Warszawie największe narażenie na ten typ suszy wykazują ekosystemy
od wód zależne w północnej części obszaru. Mniejsze jest narażenie ekosystemów w centralnej części
RZGW w Warszawie. Zróżnicowanie przestrzenne zjawiska przedstawiono na mapie poniżej (Rysunek
182). W podziale na regiony wodne zróżnicowanie udziału procentowego powierzchni ekosystemów
narażonych na występowanie skutków suszy hydrologicznej w poszczególnych przedstawiono w
Tabela 32.
Tabela 32 Narażenie ekosystemów OWZ na występowania skutków suszy hydrologicznej w
poszczególnych regionach w procentach powierzchni ekosystemów w regionie [%]
Region wodny
Jarft
Łyny i Węgorapy
Niemna
Świeżej
Środkowej Wisły
RZGW Warszawa

I
II
III
IV
słabo
umiarkowanie bardzo
silnie
narażone
narażone
narażone narażone
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
0,0
44,0
56,0
0,0
0,0
32,3
67,7
0,0
0,0
99,6
0,4
0,8
17,0
75,0
7,2
0,7
14,7
70,8
13,8
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Rysunek 182 Mapa narażenia ekosystemów od wód zależnych (OWZ) na występowanie skutków
suszy hydrologicznej
(Objaśnienia: narażenie wyznaczone dla siatki pól podstawowych-heksagonów, w których występują
ekosystemy OWZ)
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Rysunek 183 Udział terenów ekosystemów OWZ wg poziomu narażenia na suszę hydrologiczną w
zlewniach bilansowych RZGW w Warszawie
Zlewnie, w których największy jest udział ekosystemów OWZ w IV poziom narażenia na skutki
susz hydrologicznych (silne zagrożenie zjawiskiem suszy jak i niekorzystne warunki przepływu
nienaruszalnego w okresie suszy) to zlewnie:
 Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy (WA13)
 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) (WA21)
 Zlewnia Łyny oraz zlewnie Jarftu i Świeżej w granicach państwa (WA20)
 Zlewnia Niemna w granicach państwa (WA23).
Zlewniami w obrębie, których ekosystemy OWZ narażone są bardzo na oddziaływanie suszy
hydrologicznej (aż 75% i więcej terenów zajętych przez ekosystemy OWZ wykazało III poziom
narażenia):
 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem
zlewni Radomki (WA03)
 Zlewnia Radomki (WA04)
 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie (WA06)
 Zlewnia Pilicy (WA07)
 Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA10)
 Zlewnia Biebrzy (WA11)
 Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy (WA12)
 Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego (WA14)
 Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy (WA15)
 Zlewnia Wkry (WA16)
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 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa (WA17)
 Zlewnia osi Wisły (WA22).
Natomiast najmniej zagrożone wpływem suszy hydrologicznej są ekosystemy zlokalizowane
w zlewniach prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego (WA08)
(18,8%) i lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury (WA09) (59,6%) oraz w
13,7% terenów zajętych przez ekosystemy OWZ w zlewni osi Wisły (WA22).
- Region wodny Jarft
Ekosystemy OWZ zlokalizowane w regionie wodnym Jarft w całości należą do III poziomu
narażenia na skutki suszy hydrologicznej, a więc do klasy bardzo narażonej.
- Region wodny Łyny i Węgorapy
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Łyny i Węgorapy należą do III lub IV poziomu narażenia
na skutki suszy hydrologicznej. Większość z nich (ponad 50%) stanowią ekosystemy silnie narażone
na występowanie skutków suszy.
- Region wodny Niemna
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym Niemna należą do III lub IV poziomu narażenia na
skutki suszy hydrologicznej. Większość z nich (68%) stanowią ekosystemy należące do IV poziomu,
największego narażenia, a więc obszarów silnie narażonych na skutki suszy (silnego zagrożenia
występowania zjawiska suszy i niekorzystnych warunków przepływu nienaruszalnego w czasie suszy).
- Region wodny Środkowej Wisły
Ekosystemy OWZ w regionie wodnym środkowej Wisły wykazują ryzyko skutków suszy
hydrologicznej we wszystkich stwierdzonych poziomach narażenia. Jednak największą powierzchnię
zajmują ekosystemy bardzo narażone, należące do III poziomu narażenia. Stanowią one ponad 70%
powierzchni łącznej ekosystemów OWZ w tym regionie wodnym.
- Region wodny Świeżej
Wszystkie występujące w tym regionie ekosystemy należą do III poziomu, bardzo narażonych
na skutki suszy hydrologicznej.

Narażenie na skutki suszy hydrologicznej na obszarach Natura 2000
W poniższych tabelach zestawiono wykaz obszarów Natura 2000 znajdujących się w 70%
obszaru w zasięgu silnego narażenia na występowanie skutków susz hydrologicznych (Tabela 33):
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Tabela 33 Wykaz obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu silnego narażenia na
występowanie skutków suszy hydrologicznej: A – obszary ptasie OSO B – siedliskowe SOO

A

Kod

Nazwa obszaru Natura
I - słabo narażone
2000 (OSO)

II - umiarkowanie
narażone

III - bardzo
narażone

IV - silnie
narażone

0,0

0,0

100,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

100,0
100,0
100,0

0,0

0,0

100,0

0,0
0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
27,5
31,5

100,0
100,0
72,5
68,5

II - umiarkowanie
narażone

III - bardzo
narażone

IV - silnie
narażone

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0,5
12,6
24,1

100
100
99,5
87,4
75,9

PLB060008

Puszcza Solska

PLB280001
PLB280003
PLB280004

Bagna Nietlickie
0,0
Jezioro Łuknajno
0,0
Jezioro Oświn i okolice
0,0
Dolina Poru i Staw
0,0
Boćków
Jezioro Dobskie
0,0
Zbiornik w Nieliszu
0,0
Lasy Skaliskie
0,0
Ostoja Poligon Orzysz
0,0
Nazwa obszaru Natura
I - słabo narażone
2000 (SOO)

PLBSL17
PLBSL25
PLBSL66
PLBSL36
PLBSL40

B

Kod

PLH200001

Jeleniewo

PLH060022
PLH060040
PLH200003
PLH200007
PLH240016
PLH280002
PLH280004
PLH280011
pltmp051

Święty Roch
Dolina Łętowni
Ostoja Suwalska
Pojezierze Sejneńskie
Suchy Młyn
Gierłoż
Mamerki
Gązwa
Ostoja Kroczycka
Ostoja
Północnomazurska
Debry
Ostoja Wigierska
Puszcza Romincka
Roztocze Środkowe

pltmp242
PLH060003
PLH200004
PLH280005
PLH060017

0,0

Wpływ suszy hydrogeologicznej w zakresie narażenia ekosystemów od wód zależnych wiąże
się z charakterem pierwszego poziomu wodonośnego, który pozostaje w bezpośrednim kontakcie
hydraulicznym z wodami powierzchniowymi. Obszary chronione, zwłaszcza Parki Narodowe i obszary
Natura 2000, zawierają chronione ekosystemy, których funkcjonowanie jest bezpośrednio zależne od
stanu ilościowego wód. Obniżenie zwierciadła wód podziemnych w warunkach suszy może przede
wszystkim powodować osuszanie terenów podmokłych, z którymi związane są siedliska ptactwa czy
innych grup zwierząt. Negatywny wpływ dotyczy wówczas w szczególności obszarów zabagnionych i
starorzeczy, a także torfowisk. Ekosystemy torfowiskowe należą do najbardziej zagrożonych, co jest
głównie spowodowane powszechnymi odwodnieniami. Położenie zwierciadła wody podziemnej w
rejonie ekosystemów bezpośrednio zależnych od wód podziemnych (wód powierzchniowych,
mokradeł, torfowisk niskich, łąk dolinnych, lasów łęgowych itp.), zwłaszcza w zasięgu oddziaływania
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dużych ujęć wód podziemnych i odwadniania kopalń jest wymaganym elementem monitorowania
przy kwalifikacji stanu JCWPd. Bardzo niejednoznaczne i trudne do zdefiniowania ilościowego i
odwzorowania modelowego jest określenie – spowodowanego poborem wód podziemnych –
obniżenia wysokości hydraulicznej w użytkowym poziomie wodonośnym i w związanym z nim
poziomem wód gruntowych, wpływającej w sposób znaczący na stan ekosystemów podmokłych
(Herbich i Przytuła, 2012; Herbich, PIG-PIB). Dlatego w tego typu obszarach, w których stwierdzono
zagrożenie ze strony eksploatacji ujęć, a dodatkowo może się nakładać zjawisko suszy, niezbędny jest
monitoring zarówno poziomu użytkowego jak też przypowierzchniowego.
Zidentyfikowano następujące ekosystemy zależne od wód, na które mogą mieć wpływ
wykazane obszary zagrożenia suszą hydrogeologiczną.
Jak już podano, jednym z obszarów najbardziej zagrożonych zjawiskiem suszy
hydrogeologicznej - w rejonie Białegostoku i Wasilkowa intensywna eksploatacja wód podziemnych
ma wpływ na zachodni fragment ekosystemu Natura 2000 PLB 200003 Puszcza Knyszyńska oraz
obszaru siedliskowego PLH 200006 Ostoja Knyszyńska. Tym samym znajdujące się tu ekosystemy
torfowisk należy uznać za najbardziej zagrożone skutkami suszy w wodach podziemnych. Ostoja
Knyszyńska to rozległy kompleks leśny, którego wiele fragmentów zachowało naturalny charakter, z
licznymi torfowiskami. Pojawianie się suszy może powodować osuszanie terenów podmokłych, z
którymi związane są siedliska różnych gatunków zwierząt. Zagrożona część obszaru położona w:
region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy; JCWPd 52.
Ostoja Wigierska PLH 200004 obejmuje obszar Jeziora Wigry i okolic wraz z jeziorami, z
których część jest obecnie wypełniona torfem lub otoczone są mszarem torfowcowym. W obrębie
Ostoi, na niewielkim północno – wschodnim fragmencie zlokalizowany jest stwierdzony poziom
obniżenia zwierciadła wód podziemnych, co potwierdza monitoring prowadzony na stacji w
Sidorówce w piezometrach I/311/1, I/311/3 oraz I/311/9 a także w punkcie II/234/1 w Suwałkach
(Identyfikacja....2013). Jednocześnie cała północna część należy do stwierdzonego obszaru
narażonego na suszę, toteż monitoring wód podziemnych na tym obszarze chronionym jest na
pewno konieczny. Obszar położony w: region wodny Niemna; zlewnia Niemna w granicach państwa;
JCWPd 22.
PLH 200005 Ostoja Augustowska i PLB 200002 Puszcza Augustowska w większej części się
pokrywają i jedynie na północnym fragmencie leżą w obszarze narażonym na suszę, gdzie
jednocześnie stwierdzano obniżenia zwierciadła wód podziemnych. Bezpośrednio na tym fragmencie
nie występują jednak zbiorowiska roślinne zależne od wód. Zagrożona część obszaru położona w:
region wodny Niemna; zlewnia Niemna w granicach państwa; JCWPd 22.
Z uwagi na potencjalne zagrożenie ekosystemów zależnych od wód należy zwrócić uwagę na
środkową część Doliny Biebrzy (obszar siedliskowy PLC 200001), gdzie wykazano bardzo niewielkie
fragmenty obszaru jako narażone na wpływ pojawienia się suszy, głównie z uwagi na obniżenia
zwierciadła wywołane oddziaływaniami naturalnymi. Jest to zasięg jedynie lokalny, ale wskazany
byłby monitoring płytkiego poziomu wodonośnego. Wzdłuż samej doliny i niemal na całym obszarze
występuje jednak obszar słabo lub nienarażony. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły;
zlewnia Biebrzy; JCWPd 32.
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Również w rejonie Puszczy Kampinoskiej występują niewielkie obszary, zwłaszcza na
obrzeżach w części zachodniej i południowo-wschodniej, które zidentyfikowano jako potencjalnie
narażone, na obszarze Natura 2000 PLC 140001 Puszcza Kampinoska. Jednocześnie właśnie na SE
stwierdzano w przeszłości naturalne obniżanie zwierciadła wód podziemnych, a obecnie stabilizację.
Występuje tu głównie mozaika łąk i gruntów ornych oraz łąki i pastwiska o mniejszym narażeniu na
niedostatek wody niż inne wydzielane typy zbiorowisk od wód zależnych. Prowadzony monitoring
wód podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego powinien skutecznie ostrzegać o zmianach w
okresach pojawiania się suszy. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury;
JCWPd 64.
W południowo-zachodniej części obszaru, gdzie stwierdzono ogólnie największe narażenie na
suszę w wodach podziemnych, na uwagę zasługuje Puszcza Kozienicka (pltmp243) niemal w całości
leżąca na obszarze narażonym. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Bzury i
zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem zlewni
Radomki; JCWPd 74.
Dolina Dolnej Pilicy (PLH 140016) jest narażona we wschodniej części i z uwagi na opisaną
wcześniej działalność rolniczą i intensywną sezonową eksploatację wód podziemnych należy ten
obszar objąć dalszymi obserwacjami. Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia
Pilicy; JCWPd 73.
Ostoja Poleska PLH 060013 (PLH 060013) jedynie w północnej części jest klasyfikowana jako
obszar narażony, a w południowej jest to już słaby stopień narażenia. Obszar położony w: region
wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wieprza i zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego;
JCWPd 75 i JCWPd 91.
Także sąsiednia Ostoja Parczewska (pltmp241) wykazuje częściowo narażenie na suszę.
Obszar położony w: region wodny Środkowej Wisły; zlewnia Wieprza; JCWPd 75.
Częściowo, w południowym fragmencie, w obszarze narażonym leży też Ostoja Przedborska
(PLH260004) na południowo-zachodnim krańcu obszaru. Obszar położony w: region wodny
Środkowej Wisły; zlewnia Pilicy; JCWPd 84.
Oprócz wymienionych obszarów narażonych można dodać, że obszary ekosystemów w
Puszczy Białowieskiej należą do potencjalnie słabo narażonych i nienarażonych na suszę, choć jest tu
wpływ stwierdzonej tendencji do obniżania zwierciadła wywołanego czynnikami naturalnymi.
Przełomowa Dolina Narwi niemal w całości leży w obszarze słabo narażonym, ale na niewielkim
fragmencie na południu pojawia się obszar narażony. Ostoja Nadburzańska w całości klasyfikuje się
do rejonu słabo narażonego, podobnie jak Narwiańskie Bagna czy rejon Torfowisk Chełmskich. Przy
czym w samym Chełmie występuje obszar narażony, głównie ze względu na znaczne pobory wód
podziemnych.
Zatem spośród obszarów NATURA 2000 jedynie Puszcza Kozienicka (pltmp243) może być
uznana za obszar znajdujący się w zasięgu silnego narażenia na występowanie skutków suszy
hydrogeologicznej, gdyż niemal w całości należy do obszaru narażonego.

293

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

Rysunek 184 Ekosystemy od wód zależne na tle obszarów narażonych na skutki suszy
hydrogeologicznej
Z uwagi na fakt, iż w obrębie obszarów Sieci Natura 2000 istnieją ograniczenia w korzystaniu
z zasobów środowiska oraz lokalizacji inwestycji w tym ujęć wód, poniżej zamieszczono wykaz
obszarów najbardziej zagrożonych występowaniem zjawiska suszy hydrogeologicznej, czyli
występujących na obszarach podatnych na ten rodzaj suszy (Tabela 34). Dla każdego z obszarów
Natura 2000 wyznaczono średnią wartość oceny klasy zagrożenia i zestawiono te które uzyskały
najwyższą ocenę – czyli podatność na występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej.
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Tabela 34 Wykaz obszarów Natura 2000 znajdujących się w zasięgu silnego zagrożenia
występowania zjawiska suszy hydrogeologicznej A – obszary ptasie OSO B – siedliskowe SOO
Objaśnienia: IV klasa, III klasa zagrożenia występowania suszy hydrogeologicznej

A

Kod

Nazwa obszaru Natura 2000 (OSO)

PLB280001

Bagna Nietlickie

PLB280003
PLB280004
PLB280008
PLB280009
PLB280006
PLB200002
PLB060007
PLB060008
PLB140005
PLB200001
PLB200003
PLB280007
PLC200001
PLC200002
PLC200003
PLC200004
PLB140001
PLB060006
PLB140007
PLB140006

Jezioro Łuknajno
Jezioro Oświn i okolice
Puszcza Piska
Warmińskie bociany
Puszcza Borecka
Puszcza Augustowska
Lasy Strzeleckie
Puszcza Solska
Doliny Omulwi i Płodownicy
Bagienna Dolina Narwi
Puszcza Knyszyńska
Puszcza Napiwodzko-Ramudzka
Dolina Biebrzy
Dolina Górnej Narwi
Przełomowa Dolina Narwi
Puszcza Białowieska
Dolina Dolnego Bugu
Lasy Parczewskie
Puszcza Biała
Małopolski Przełom Wisły

B

Nazwa obszaru Natura 2000 (SOO)

Kod

PLH140008
PLH140015
pltmp072
pltmp247
PLH140001
pltmp243
PLH040013
pltmp067

Krogulec
Pakosław
Szczypiorniak i Kowaliki
Puszcza Kozienicka
Bagno Całowanie
Puszcza Kozienicka
Cyprianka
Silne Błota

295

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

10. WSTĘPNA OCENA MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA DYSPOZYCYJNYCH
ZASOBÓW WODNYCH
Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie
istniejących dokumentów zawierających informacje na temat retencji wód (przede wszystkim
Programów Małej Retencji – PMR) w poszczególnych województwach znajdujących się w granicach
RZGW w Warszawie. Stan wiedzy i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych
zasobów wodnych wyznacza zatem data wykonania poszczególnych programów (Tabela 35). Wyniki
analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty analiz wielkości zasobów
dyspozycyjnych odniesiono do zlewni bilansowych oraz regionów wodnych.
Tabela 35 Zestawienie wykorzystanych dokumentów dotyczących retencji wód
WOJEWÓDZTWO

ŚLĄSKIE

PODKARPACKIE

ŚWIĘTOKRZYSKIE
KUJAWSKOPOMORSKIE
WARMIŃSKOMAZURSKIE

PODLASKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE
LUBELSKIE

NAZWA PROGRAMU, ZAMAWIAJĄCY/AUTOR, DATA WYDANIA
- Program małej retencji dla województwa śląskiego, Śląski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska pod
nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Śląskiego, 2005,
- Aneks do programu małej retencji dla województwa śląskiego, Śląski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach, Centrum Dziedzictwa Przyrody
Górnego Śląska pod nadzorem Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 2006.
- Synteza Programów Małej Retencji Wodnej dla województwa podkarpackiego na
lata 2000 – 2015, Aktualizacja nr 1, Podkarpacki Zarząd Melioracji i Urządzeń
Wodnych w Rzeszowie, 2004.
- Program małej retencji dla województwa świętokrzyskiego, Świętokrzyski Zarząd
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, 2006.
- Aktualizacja Programu Retencjonowania Wód Powierzchniowych Województwa
Kujawsko- Pomorskiego , Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych
we Włocławku, 2005.
- Program małej retencji dla województwa warmińsko - mazurskiego na lata 2006 –
2015 wraz z aneksem, Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Olsztynie, 2007.
- Program Nawodnień Rolniczych Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, 2007, aktualizacja
po konsultacjach - 2008,
- Program Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Wisły Środkowej,
Analiza wielokryterialna możliwości realizacji obiektów małej retencji w dorzeczu
Wisły środkowej z uwzględnieniem retencji gruntowej, Mazowiecki Urząd
Wojewódzki w Warszawie, 2012.
Brak danych z programu małej retencji.
- Wojewódzki Program Małej Retencji dla województwa łódzkiego, Synteza,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, 2005,
- Aneks Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa łódzkiego,
Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, Biuro Planowania
Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi, 2010,
- Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego, 2008,
- Aktualizacja programu małej retencji dla nowego woj. lubuskiego, Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie, 2004,
- Aneks do opracowania pod nazwą Aktualizacja programu małej retencji dla nowego
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MAŁOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE

województwa lubelskiego, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Lublinie, 2013.
- Program małej retencji województwa małopolskiego, Małopolski Zarząd Melioracji i
Urządzeń Wodnych w Krakowie, 2004.
- Mała retencja wodna na terenie województwa wielkopolskiego, Aktualizacja
Programu, Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu, 2005.

Dane na temat retencji wód na obszarze działania RZGW w Warszawie zawierały także inne
opracowania, np. „Program ochrony przed suszą w województwie lubelskim” (Program…, 2008) czy
też „Ekspertyza: Analiza możliwości zwiększania retencji na obszarach zurbanizowanych w dorzeczu
Wisły Środkowej – stan wiedzy i dalsze kierunki działań” (Ekspertyza…, 2011). W toku pracy
wszystkie zgromadzone dokumenty zostały zweryfikowane i w związku tym, że wszystkie z nich
bezpośrednio odnosiły się do ww. materiałów - głównie PMR (Tabela 35) - nie uwzględniono ich przy
ocenie możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, aby nie powielać tych samych
informacji.
Zwiększanie retencyjności danego obszaru odbywać się może w drodze różnorodnych działań
technicznych i nietechnicznych. Działania jakie przewidziano w ramach ww. programów zakładają
przede wszystkim realizację rozwiązań technicznych, natomiast nie należy zapominać, jak ważną rolę
w zwiększaniu retencji odgrywają działania nietechniczne takie jak np.: poprawa struktury gleby,
stosowanie zabiegów przeciwerozyjnych, kształtowanie struktury użytkowania terenu, w
szczególności zwiększanie powierzchni zalesionych, wprowadzanie zadrzewień i zakrzaczeń
śródpolnych, oczek wodnych, renaturyzacja koryt cieków i ich dolin, a także renaturyzacji oraz
ochrona terenów bagiennych. Działania takie nie tylko przyczyniają się do wzrostu zasobów wodnych,
ale także w znaczący sposób wpływają na ochronę i zwiększanie różnorodności biologicznej. Z kolei
do działań technicznych zaliczyć można budowę zbiorników wodnych, zwiększanie ilości wody
przetrzymywanej w korytach cieków i rowów melioracyjnych za pomocą urządzeń piętrzących,
budowę lub odbudowę, a następnie właściwą eksploatację systemów melioracyjnych itp.
W zgromadzonych dokumentach dotyczących retencji występuje bardzo duże zróżnicowanie
jeśli chodzi o podejście do podziału obiektów małej retencji oraz poziom szczegółowości
zgromadzonych danych, głównie ze względu na różne potrzeby w zakresie retencji oraz różne
uwarunkowania przyrodnicze, gospodarcze, ekonomiczne i inne poszczególnych regionów kraju.
Poniżej niektóre przykłady zróżnicowanego podejścia do zagadnień retencji wód spotykane w
wykorzystanych materiałach:


zakres działań inwestycyjnych Wojewódzkiego Programu Małej Retencji dla województwa
łódzkiego nie obejmuje istniejących i projektowanych stawów rybnych uznając je za
melioracje szczegółowe, nie kwalifikujące się do obiektów małej retencji, z kolei w innych
opracowaniach stawy rybne uznaje się za jedną z podstawowych form retencji;



Program Retencjonowania Wód Powierzchniowych Województwa Kujawsko- Pomorskiego
bazuje przede wszystkim na piętrzeniu jezior odpływowych i hamowaniu odpływu w ciekach
w celu przechwycenia i zgromadzenia wody pochodzącej z opadów, program ten koncentruje
się wyłącznie na obiektach położonych na ciekach i urządzeniach będących własnością Skarbu
Państwa, natomiast nie uwzględnia przedsięwzięć i obiektów dużej retencji wodnej na
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terenie województwa, jak również wszelkich form retencjonowania wody związanych z
obszarami i wodami powierzchniowymi będącymi własnością prywatną lub samorządową.
W poniższej tabeli przedstawiono zbiorcze zestawienie jakości oraz szczegółowości danych na
temat obiektów retencji pozyskanych z poszczególnych programów oraz sposób ich zaklasyfikowania
do poszczególnych form retencji na potrzeby przygotowania niniejszego opracowania (Tabela 36).
Tabela 36 Zestawienie jakości oraz szczegółowości danych na temat obiektów retencji zawartych w
Programach Małej Retencji (PMR) oraz sposób ich zaklasyfikowania do poszczególnych form
retencji.
WOJEWÓDZTWO
ŚLĄSKIE

OPIS SZCZEGÓŁOWOŚCI DANYCH NT. OBIEKTÓW RETENCJI ZAWARTYCH W PMR

PODKARPACKIE

- zbiorniki – głównie zbiorniki wodne zaporowe, zarówno nowe obiekty jak i
modernizacja – podana pojemność.
- zbiorniki – nowy obiekt, podana pojemność.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

- zbiorniki – budowa, przebudowa, modernizacja, remont, podana pojemność.

KUJAWSKOPOMORSKIE

- urządzenia piętrzące – budowle piętrzące na ciekach - głównie remont,
odtworzenia – podany przyrost pojemności.

WARMIŃSKOMAZURSKIE

- zbiorniki – jeziora i stawy do hodowli ryb – budowa, rozbudowa – podana
pojemność,
- nawodnienia – obiekty nawadniane, podane potrzeby wodne,
- użytki ekologiczne - obiekty małej retencji jako użytki ekologiczne, nowe obiekty,
podana pojemność,
- obiekty małej energetyki wodnej - obiekty małej energetyki wodnej, nowe
obiekty, podana pojemność,
- urządzenia piętrzące – jeziora proponowane do podpiętrzenia, nowe obiekty,
podany przyrost pojemności.
- zbiorniki – zbiorniki wchodzące w skład melioracji podstawowych, głównie
odbudowa, przebudowa lub modernizacja, podana pojemność,
- renaturyzacja - mokradła zlokalizowane na obszarze zlewni o dużym i średnim
stopniu ryzyka powodziowego przewidziane do renaturyzacji, podana pojemność
(dane tylko dla regionu wodnego Środkowej Wisły)
- zbiorniki – zbiorniki powyżej 5 ha oraz poniżej 5 ha, zbiorniki zgłoszone do
realizacji przez samorządy lokalne, instytucje oraz stowarzyszenia oraz przez
Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Łodzi, nowe obiekty i modernizacja,
podana pojemność.
- zbiorniki – zbiorniki i stawy rybne, nowe obiekty, podana pojemność,
modernizacja zbiorników wodnych i stawów, podany przyrost pojemności,
- urządzenia piętrzące - budowa urządzeń korytowych, nowe obiekty, podana
pojemność, modernizacja urządzeń korytowych, podany przyrost pojemności,
- inne obiekty - system melioracyjny nawodnienia podsiąkowe, pompownia wody
do nawodnień, przebudowa cieku (meandryzacja), biofiltry, mokradła, nowe
obiekty, podana pojemność, modernizacja innych obiektów, podany przyrost
pojemności,
- renaturyzacja - rewitalizacja lub modernizacja zdegradowanych obszarów

PODLASKIE

ŁÓDZKIE

MAZOWIECKIE
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mokradłowych, podany przyrost pojemności.
LUBELSKIE

MAŁOPOLSKIE
WIELKOPOLSKIE

- zbiorniki – zbiorniki retencyjne, jeziora i stawy, nowe obiekty i modernizacja,
podany przyrost pojemności,
- urządzenia piętrzące - jazy, zastawki, przepustozastawki, stopnie z możliwością
podpiętrzenia wody itp., nowe obiekty i modernizacja, podany przyrost
pojemności,
- nawodnienia – nawodnienia rolnicze (np. odbudowa doprowadzalników i rowów
oraz wykonanie nowych lub remont istniejących budowli piętrzących), nowe
obiekty i modernizacja, podany przyrost pojemności,
- użytki ekologiczne – odtworzenia, podany przyrost pojemności,
- udrożnienia – udrożnienia koryta rzeki dla nawodnień, odtworzenia, podany
przyrost pojemności,
- renaturyzacja – do renaturalizacji terenów przewidziano kompleksy użytków
zielonych położonych w dolinach rzek, które dawniej były zmeliorowane, a obecnie
urządzenia są nieeksploatowane i teren został wyłączony z ewidencji obiektów
melioracyjnych, podany przyrost pojemności.
brak obiektów retencji na obszarze działania RZGW w Warszawie
brak obiektów retencji na obszarze działania RZGW w Warszawie

W związku z powyższym zaproponowany w niniejszym opracowaniu podział form retencji dla
całego obszaru RZGW w Warszawie należy traktować w sposób umowny. Warto mieć także na
uwadze, że programy dotyczące rozwoju malej retencji nie wyczerpują wszystkich możliwości
technicznych i przyrodniczych oraz potencjalnych potrzeb małej retencji na danym obszarze,
koncentrują się one głównie na obiektach, których realizacja może przynieść największe efekty
rzeczowe i przyrodnicze.
Proponowane w programach rozwiązania pogrupowano w następujący sposób (w nawiasach
podano wiodący cel danego środka retencji):
I.

II.
III.
IV.

V.
VI.

VII.
VIII.

Zbiorniki (np. zbiorniki retencyjne, jeziora i stawy do hodowli ryb, stawy retencyjne) –
cel: retencja, przeciwpożarowy, przeciwpowodziowy, hodowla ryb, rekreacja,
nawodnienia,
Urządzenia piętrzące (np. budowle piętrzące na ciekach, jeziora proponowane do
podpiętrzenia) – nawodnienia, retencja, hodowla ryb, rekreacja,
Nawodnienia (np. melioracje użytków zielonych) – cel: nawodnienia rolnicze,
Użytki ekologiczne (np. użytki ekologiczne o charakterze rezerwatowym, leśne użytki
ekologiczne), cel: ekologia, wzbogacenie krajobrazu, przywrócenie cennych gatunków
roślin i zwierząt,
Obiekty małej energetyki wodnej – cel: rozwój energetyczny,
Renaturyzacja (głównie rewitalizacja lub modernizacja zdegradowanych obszarów
mokradłowych) – cel: ekologia, wzbogacenie krajobrazu, przywrócenie cennych
gatunków roślin i zwierząt,
Udrożnienia – cel: nawodnienia, przeciwpowodziowy, retencja,
Inne obiekty (np. pompownia wody do nawodnień, przebudowa cieku (meandryzacja),
biofiltry) – retencja, nawodnienia, ekologia.
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Zadania realizowane w ramach poszczególnych grup będą obejmowały zarówno budowę
nowych obiektów, jak i będą to zadania o charakterze remontowo-odtworzeniowym, polegającym na
poprawie stanu technicznego już istniejących budowli/obiektów. Na obszarze działania RZGW w
Warszawie największy udział w przyroście retencji będą miały działania związane z budową,
przebudową i modernizacją zbiorników oraz urządzeń piętrzących. W ramach wszystkich grup
rozwiązań planuje się realizację 2491 zadań, co spowoduje przyrost retencji o ok. 661,86 mln m 3
wody (Rysunek 185, Rysunek 186).
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Rysunek 185 Liczba prognozowanych obiektów retencji.
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Rysunek 186 Pojemność prognozowanych obiektów retencji.
Wnioski wyciągnięte z analizy informacji zawartych w zgromadzonych materiałach wykazują,
że na terenie RZGW w Warszawie najbardziej efektywne będzie realizowanie zadań na drodze:

300

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

 budowy, rozbudowy, przebudowy i modernizacji zbiorników wodnych,
 piętrzenia jezior, rzek i cieków (w tym podpiętrzanie Wielkich Jezior Mazurskich, bez budowy
urządzeń piętrzących - przy wykorzystaniu grawitacyjnego rozbioru wody),
 rozbudowy i utrzymania systemów nawadniających użytki zielone,
 wykorzystania retencji wielkoobszarowej kompleksów użytków zielonych, bagien i mokradeł
oraz zbiorników śródpolnych,
 powiększanie retencji na obszarach leśnych dzięki odpowiedniej gospodarce leśnej
(ograniczanie wycinania lasów na dużych zwartych powierzchniach, zwiększanie lesistości,
itp.).
Priorytetami koncepcji małej retencji na obszarze działania RZGW w Warszawie jakie
wyznaczono w ramach analizowanych programów są:
 budowa, rozbudowa oraz modernizacja zbiorników wodnych z funkcjami wielozadaniowymi,
 realizacja i modernizacja obiektów i urządzeń, których brak lub zły stan techniczny powodują
degradację środowiska oraz duże straty gospodarcze,
 modernizacja, budowa i rozbudowa urządzeń piętrzących i nawadniających na obiektach
melioracyjnych, pozwalających na bardziej efektywne prowadzenie nawodnień,
 tworzenie użytków ekologicznych, prowadzenie fitomelioracji i agromelioracji,
 odtwarzanie naturalnych walorów środowiska przyrodniczego.
Efekty końcowe, jakie przyniesie realizacja tych zadań, polegać będą głównie na:






utworzeniu rezerwy wodnej,
wyrównaniu odpływu wody w rzekach,
opóźnieniu jałowego odpływu wód ze zlewni,
poprawie warunków ochrony przeciwpowodziowej,
stworzeniu warunków do lepszego zagospodarowania zatrzymanych zasobów wody
oraz
 wykorzystania wód w różnych sektorach,
 renaturyzacji środowiska przyrodniczego,
 wzbogaceniu walorów krajobrazowych oraz ogólnej poprawie stanu środowiska
przyrodniczego.
Jak wskazują PMR możliwości realizacji danego rozwiązania służącego poprawie lub
utrzymaniu zasobów wodnych uwarunkowane są licznymi względami i podlegają różnorodnym
ograniczeniom ze względu na czynniki:
- naturalne – np. topografia terenu, geologia, hydrologia,
- przyrodnicze - ochrona środowiska przyrodniczego,
- gospodarcze – np. w zakresie gospodarki rolnej, leśnej,
- planistyczne,
- formalno-prawne,
- techniczne,
- ekonomiczne.
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Realizację każdego z planowanych obiektów małej retencji powinna poprzedzać analiza ww.
czynników.
Powyższe rozważania dotyczą możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w
odniesieniu do wód powierzchniowych, nie należy jednak zapominać o wodach podziemnych. Na
obszarach intensywnej eksploatacji wód podziemnych jednym z głównych elementów ochrony
zasobów jest optymalizacja poboru. Potwierdzają to wyniki licznych regionalnych numerycznych
modeli filtracji, wykonywanych w ramach dokumentacji hydrogeologicznych. Od sposobu
rozdysponowania dostępnych zasobów w ramach określonego poziomu wodonośnego zależy poziom
zagrożenia w okresach suszy. W tym celu wykonuje się symulacje prognostyczne dla optymalizacji w
zakresie lokalizacji i wielkości ujęć, tak aby sumaryczny, maksymalny pobór skutkował możliwie
najmniejszym zdepresjonowaniem obszaru i żeby w jak najmniejszym stopniu te oddziaływania
przenosiły się na systemy/poziomy sąsiednie. Jest to tym samym możliwość niejako pośredniego
powiększenia zasobów wyżej ległych poziomów - jednocześnie bardziej bezpośrednio narażonych na
suszę - które są ujmowane przez mniejszych użytkowników lub na potrzeby rolnicze, a do tej pory
były sztucznie drenowane przez intensywną eksploatację w głębszym poziomie. Taką sytuację
obserwuje się na przykład w rejonie Łodzi, gdzie duże ujęcia ujmują poziom dolnokredowy, ale w
poziomie czwartorzędowym również występują ujęcia o poborze kilku tys. m3/d i następuje
propagacja leja depresji. Na wschód od Łodzi oraz w rejonie aglomeracji utworzył się wtórny lej
depresji powstały na skutek przepływu wód z płytszego poziomu czwartorzędowego do obniżonego
poziomu kredowego oknami hydrogeologicznymi w słabo przepuszczalnych warstwach
oddzielających oba piętra (Identyfikacja..., 2013). Należy zauważyć, że obszary zagrożone obniżeniem
zwierciadła, powstałe z przyczyn antropogenicznych, skupiają się głównie w południowej i
południowo – zachodniej części obszaru RZGW w Warszawie. Jak wskazują wyniki monitoringu, w
tym ustalenia Identyfikacji (Identyfikacja..., 2013) obecnie, ani w najbliższej przyszłości ogólnie nie
obserwuje się zagrożenia przekroczenia możliwości eksploatacyjnych poziomów użytkowych w
rejonie największych ujęć. Z ocen w Identyfikacji (Identyfikacja..., 2013) wynika, że jeśli chodzi
zarówno o ujęcia wód podziemnych jak i odwodnienia kopalniane, to większość odnotowała
zmniejszony pobór wód podziemnych w ostatnim wieloleciu, co mogło skutkować odbudowaniem się
zasobów wodnych. Nawet w przypadku dolnokredowego poziomu wodonośnego (GZWP 401)
najintensywniej eksploatowanego w rejonie Łodzi, co doprowadziło do wytworzenia się rozległego,
regionalnego leja depresyjnego, o maksymalnej głębokości sięgającej w rejonie miasta ponad 49m,
istnieją jeszcze pewne rezerwy zasobów (Dokumentacja..., 2013). W 1995 r. średnie dobowe zużycie
wody w Łodzi wynosiło 260 600m3/d, a w 2010 r. już tylko 110 800m3/d, co stanowi mniej niż
połowę.
Metody przeciwdziałania skutkom suszy w rolnictwie to głównie zwiększanie naturalnych
zasobów wodnych strefy produkcyjnej, zwiększanie wykorzystania dostępnych zasobów wodnych,
zmniejszanie potrzeb wodnych upraw rolniczych, zmniejszanie strat wody (Łabędzki, 2004). Z punktu
widzenia użytkowania wód podziemnych bardzo ważne wydaje się prowadzenie racjonalnego
nawodnienia i gromadzenie wody w okresach jej nadmiaru – wiosną i po dużych opadach. Są to
zatem podstawowe wskazania dla obszaru narażonego na suszę w rejonie Grójca i gminach
sąsiadujących. Jak wskazuje Stankowska (Stankowska, 2007), tworzenie i ochrona roślinnych pasów
ochronnych, inwestycje z zakresu retencjonowania wody, propagowanie odpowiedniej agrotechniki
oraz dobór stosownych gatunków roślin uprawnych to rozwiązania, które mają wpływ na łagodzenie
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skutków suszy i poprawę stanu środowiska naturalnego na terenach wiejskich. Bardzo ważne jest
prowadzenie racjonalnego systemu melioracji i nawadniania. Możliwość doprowadzenia
dodatkowych ilości wody na obszary zagrożone suszą jest z pewnością bardzo skutecznym sposobem
także na lokalne zwiększenie zasobów wód podziemnych. Dotyczy to przede wszystkim
przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, który jednak decyduje o zasilaniu poziomów
użytkowych.
Mała retencja wodna to zabiegi zmierzające do zatrzymania jak największej ilości wody i
powstrzymywania przed odpływem do morza. Zarówno zabiegi techniczne, jak budowa małych
zbiorników wodnych, zastawek, czy też zalesienia, ochrona mokradeł i stawów, prowadzą do
powstrzymywania odpływu wody (Bielakowska, 2002 za Stankowska, 2007). W formach małej
retencji wydziela się również retencję wód podziemnych, która wynika z magazynowania wody w
warstwach wodonośnych pierwszego i głębszych poziomów. Brak jest jednoznacznych wskazań do
prowadzenia takich zabiegów na opracowanym obszarze. Zadania z zakresu małej retencji, mimo że
odnoszą się bezpośrednio do retencji wód powierzchniowych, korzystnie wpłyną także na
kształtowanie zasobów wód podziemnych, zarówno pierwszego przypowierzchniowego poziomu
wodonośnego, jak też głębszych użytkowych poziomów. Przy czym kluczowe znaczenie ma tu
charakter kontaktu hydraulicznego wód powierzchniowych z wodami podziemnymi. Zmiana pola
filtracji wywołana podpiętrzeniem wód powierzchniowych powoduje zmianę reżimu
hydrodynamicznego w obrębie doliny rzecznej, której dotychczasowa drenująca rola zamienia się w
zasilającą. Należy pamiętać, że sztuczne odwrócenie wynikowego gradientu i kierunku przepływu
staje się jednocześnie elementem zmian jakościowych i w dłuższej perspektywie (a taką przewiduje
budowa sztucznego zbiornika) może pociągać zmiany składu fizyko-chemicznego wód podziemnych.
Dlatego należy zwrócić uwagę, aby lokalizacje uzależniać także od występowania korzystnej jakości
wód rzecznych. Z tego względu predestynowane byłyby górne odcinki cieków.

- Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy,
rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych, propozycje niezbędnych zmian w zakresie
korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji.
Niniejsze opracowanie realizowane jest zgodnie z zapisami ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012
poz. 145 z późn. zm., art.88r, ust.3), które stanowią, iż plany przeciwdziałania skutkom suszy
powinny zawierać:
- analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych,
- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych,
- propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.
Zgodnie z metodyką postępowania dotyczącą ochrony przed suszą (Ochrona…, 2013)
powiększenie dyspozycyjnych zasobów wodnych, budowa, rozbudowa lub przebudowa urządzeń
wodnych, a także wprowadzenie niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz
zmian naturalnej i sztucznej retencji następuje poprzez zastosowanie odpowiednich działań
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zawartych w katalogu działań. Proponowany w metodyce katalog jest dokumentem otwartym –
proponowane działania mogę być zmieniane, uzupełniane lub wykreślane jeśli zajdzie taka potrzeba.

- Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy,
rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych w podziale na regiony wodne.
Obszar działania Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie obejmuje pięć
regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna, Jarft oraz Świeżej. Analiza w zakresie
wymienionym powyżej została dokonana tylko dla trzech regionów wodnych – tj. Środkowej Wisły,
Łyny i Węgorapy oraz Niemna. Na podstawie informacji zgromadzonych w PMR i innych
opracowaniach - dla pozostałych regionów wodnych nie prognozuje się podejmowania działań w
zakresie powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.
 Region wodny Środkowej Wisły
W regionie wodnym Środkowej Wisły ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych
zasobów wodnych dokonana na podstawie zgromadzonych danych zakłada realizację 2136 zadań, co
spowoduje wzrost retencji na tym terenie o 443 462,3 tys. m3 wody. Ponad połowa uzyskanego
przyrostu retencji w regionie wodnym Środkowej Wisły to zasoby uzyskane w wyniku budowy,
rozbudowy, przebudowy oraz remontów zbiorników wodnych (łącznie 1472 sztuki – sztuczne
zbiorniki, jeziora, stawy i inne obiekty) – 245 727,7 tys. m3 wody. W wyniku działań renaturyzacyjnych
szacuje się pozyskać 121 762 tys. m3 wody na 115 obiektach. Mniejszą rolę w przyroście retencji
odgrywać będą prognozowane nawodnienia – 30 653 tys. m3 wody (98 obiektów) oraz urządzenia
piętrzące (głównie budowle piętrzące na ciekach) – budowa nowych obiektów oraz
odtworzenia/remonty (łącznie 240 zadań) przyniosą dodatkowe 22 832,3 tys. m3 wody. Kolejną
formą retencji planowaną na opisywanym obszarze są użytki ekologiczne (mokradła, podmokłości,
leśne użytki ekologiczne i inne obiekty) – przyrost retencji ze 124 obiektów będzie wynosił 4 055,4
tys. m3 wody. Na przyrost retencji w regionie Środkowej Wisły wpłynie także udrożnienie rzek –
1 478,7 tys. m3 (59 zadań). W PMR wyodrębniono także inne obiekty/działania służące retencji (np.
meandryzacja, biofiltry) – realizacja tych zadań (28 obiektów) – przyczyni się do przyrostu retencji w
wymiarze 16 953,2 tys. m3.
 Region wodny Łyny i Węgorapy
Na obszarze regionu wodnego Łyny i Węgorapy zgromadzono dane na temat realizacji 346
zadań, skutkujących przyrostem retencji o 216 720,6 tys. m3 wody. W odróżnieniu od regionu
Środkowej Wisły największy udział w przyroście retencji w regionie wodnym Łyny i Węgorapy będą
miały zadania realizowane na urządzeniach piętrzących, a dokładnie przyrost retencji uzyskany w
wyniku podpiętrzenia jezior – prognozuje się zgromadzić dodatkowo 144 502,7 tys. m3 wody w
wyniku podpiętrzenia 90 obiektów. Retencja w formie nawodnień spowoduje przyrost o 53 484 tys.
m3 wody - w tym zakresie przewidziano 136 zadań. W regionie wodnym Łyny i Węgorapy mniejszy
udział w zwiększaniu zasobów dyspozycyjnych odgrywać będą zbiorniki – szacuje się, że retencja
zbiornikowa (budowa i rozbudowa 59 jezior i stawów do hodowli ryb) przyniesie 9 846,8 tys. m3
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wody. W omawianym regionie wodnym wyodrębniono także formę retencji niewymienianą w innych
regionach – tj. obiekty małej energetyki wodnej – w wyniku realizacji 14 zadań z zakresu energetyki
zgromadzi się 6 509 tys. m3 wody, natomiast realizacja 47 działań odnoszących się do obiektów małej
retencji jako użytków ekologicznych spowoduje przyrost retencji o 2 378,1 tys. m3 wody.
 Region wodny Niemna
W regionie wodnym Niemna prognozuje się realizację 9 zadań, które przyczynią się do
wzrostu retencji o 1 675,8 tys. m3 wody. Działania podejmowane na omawianym terenie koncentrują
się głównie na renaturyzacji (rewitalizacji lub modernizacji zdegradowanych obszarów). W wyniku
renaturyzacji 4 obiektów prognozowany przyrost retencji wyniesie 1 367,2 tys. m3 wody. Drugą
formą retencji, jednak już o dużo mniejszym (na tym terenie) znaczeniu jest retencja zbiornikowa –
odbudowa, przebudowa lub modernizacja 5 obiektów przyniesie 308,6 tys. m3 wody.
Pod pojęciem oceny celowości w ramach niniejszego opracowania rozumie się wskazanie czy
na obszarach wymagających szczególnych działań łagodzących skutki suszy przewidziano inwestycje
dotyczące retencji. Porównanie rozmieszczenia obiektów planowanych do wykonania z zestawieniem
obszarów najbardziej narażonych na skutki występowania suszy dowodzi, iż obrany kierunek
planowanych działań na rzecz zwiększenia zasobów dyspozycyjnych i podniesienia poziomu
retencyjności jest w większości przypadków właściwy. Większość obszarów wymagających
szczególnych działań łagodzących skutki suszy znajduje się w granicach planów realizacji obiektów
retencji. Jednak należy mieć na uwadze, że nie dla wszystkich obszarów wyznaczonych jako
najbardziej narażone na skutki występowania suszy zaplanowano zadania w PMR, oraz trzeba
podkreślić, że część zaplanowanych inwestycji odnosi się do terenów, które zostały określone jako
umiarkowanie narażone, bądź słabo lub wcale nienarażone na skutki suszy. Związane jest to z tym (o
czym wspomniano wcześniej), że wykorzystane w opracowaniu programy nie wyczerpują wszystkich
możliwości technicznych i przyrodniczych na danym obszarze, są to jedynie propozycje (które wydają
się być najbardziej właściwie w chwili opracowywania dokumentu), które powinny być
modyfikowane i uzupełniane (szczegółowe zestawienie obszarów najbardziej narażonych na skutki
występowania suszy z obiektami retencji planowanymi do realizacji znajduje się w załączniku
elektronicznym – ZAL_czF_Planowane_obiekty_retencji_w_obszarach_narazonych_na_susze).
W regionie wodnym Środkowej Wisły na obszarach rolniczych bardzo oraz silnie narażonych
na skutki suszy rolniczej przewiduje się realizację 1982 obiektów, co spowoduje wzrost retencji o
408 612,8 tys.m3 wody. W regionie wodnym Łyny i Węgorapy przewiduje się realizację 229 obiektów,
co przyniesie dodatkowe 67 553,6 tys.m3 wody. Natomiast jeśli chodzi o region wodny Niemna
wszystkie planowane zadania odnoszą się do obszarów bardzo oraz silnie narażonych na skutki suszy
rolniczej - prognozuje się wykonanie 9 obiektów (przyrost retencji o 1 675,8 tys.m3).
Z kolei na obszarach wyznaczonych jako bardzo oraz silnie narażone na skutki suszy
hydrologicznej - w regionie wodnym Środkowej Wisły zakłada się przyrost retencji o 217 473,9 tys.m3
wody, będący efektem realizacji 1075 zadań. Na obszarach najbardziej narażonych na występowanie
suszy hydrologicznej w regionie wodnym Łyny i Węgorapy zakłada się wykonanie 293 zadań (wzrost
retencji o 166 259,6 tys.m3), a w regionie wodnym Niemna podobnie jak w przypadku suszy rolniczej
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wszystkie zaplanowane obiekty zostaną zrealizowane na obszarach bardzo oraz silnie narażonych na
skutki suszy hydrologicznej.

- Analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, propozycje budowy,
rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych w podziale na zlewnie bilansowe.
W tabeli przedstawiono możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w
poszczególnych zlewniach bilansowych oraz prognozowane w tym zakresie zadania (Tabela 37).
Przyrost retencji w poszczególnych zlewniach waha się od 964,6 tys. m3 w zlewni nr WA06 do
139 500,1 tys. m3 w zlewni nr WA20. Działania, które podejmowane będę w każdej zlewni to budowa,
rozbudowa, przebudowa i modernizacja zbiorników wodnych. Z danych poniższej tabeli wyraźnie
widać, że największy przyrost retencji zbiornikowej prognozowany jest w zlewniach nr WA01, WA02,
WA05, WA07, WA14, WA16 i WA18. Na obszarze większości omawianych zlewni prowadzone będą
także działania renaturyzacyjne oraz realizowane będą inwestycje z wykorzystaniem urządzeń
piętrzących. Bardzo duży przyrost retencji w wyniku budowy i modernizacji urządzeń piętrzących
prognozowany jest na obszarze zlewni nr WA20. W części zlewni bilansowych planuje się także
realizację zadań odnoszących się do tworzenia użytków ekologicznych oraz stosowania nawodnień –
te formy retencji będą miały jednak mniejsze znaczenie w kształtowaniu zasobów wodnych w
zlewniach, w których są planowane. Udrożnienie rzek jako formę retencji przewiduje się w trzech
zlewniach bilansowych (nr WA01, WA05, WA14), natomiast realizację obiektów małej energetyki
wodnej planuje się tylko w zlewni nr WA20.
Tabela 37 Możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w poszczególnych
zlewniach bilansowych oraz prognozowane w tym zakresie zadania.
zlewnia nr

WA01
WA02
WA03
WA04
WA05
WA06
WA07
WA08
WA09
WA10
WA11
WA12
WA13
WA14
WA15
WA16
WA17
WA18
WA19

przyrost
retencji
ogółem
3
(tys. m )
21 939,6
20 063
8 673,1
7 311,5
84 844,6
964,6
35 277,9
15 689,5
5 639,3
40 004,1
52 493,1
47 041,5
2 966,4
29 029,7
7 152,9
25 159,4
9 679
19 248,6
1 692,2

zbiorniki
3
(tys. m )
19 227,5
20 063
2 762,7
5 112,8
69 884,3
592,5
34 870,9
13 118,9
5 216,5
1 062
1 960,2
7 471,5
296,5
19 774,8
5 763,7
16 358,9
449
18 299
1 203,2

użytki
nawodnienia
MEW
ekologiczne
3
3
(tys. m )
(tys. m )
3
(tys. m )
1 833
9 556
5 355
10 490
1 694
1 725
-

386
839
161
1 772,8
122,9
773,7
-

-

urządzenia
piętrzące
3
(tys. m )
471,1
17,4
2,7
784,3
307,6
25,8
259,4
17 894,4
626
313,1
0,9
4,5
1 703
34,6
386

renaturyzacja udrożnienia inne obiekty
3
3
3
(tys. m )
(tys. m )
(tys. m )
5 743
1 446
3 195
370
284
2 263
397
38 942,1
44 757,5
5 257
227
6 346
692,3
4 473
915
103

22
586
870,8
-

150
750
2,1
123
4 155,8
696
3 549,3
7 527
-
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WA20
WA21
WA23
WA24

139 500,1
77 220,5
1 675,8
8 592,3

7 505,8
2 341
308,6
2 239,8

45 527
7 957
-

2 287,6
90,5
-

6 509
-

77 670,7
66 832
1,5

1 367,2
6 351

-

-

Wstępna ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w odniesieniu
do wód podziemnych została opisana wcześniej. Podsumowując - najistotniejsze działania jakie
należy prowadzić w tym zakresie to:
- optymalizacja poboru, która jest jednym z głównych elementów ochrony zasobów na
obszarach intensywnej eksploatacji wód podziemnych (optymalizacja w zakresie lokalizacji i wielkości
ujęć, tak aby ich oddziaływania w jak najmniejszym stopniu przenosiły się na systemy/poziomy
sąsiednie),
- prowadzenie racjonalnego systemu melioracji i nawadniania oraz gromadzenie wody w
okresach jej nadmiaru (jest to bardzo skuteczny sposób na lokalne zwiększenie zasobów wód
podziemnych, dotyczy to przede wszystkim przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, który
jednak decyduje o zasilaniu poziomów użytkowych).
Należy także pamiętać, że na kształtowanie zasobów wód podziemnych i to zarówno
pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, jak i też głębszych użytkowych
poziomów, korzystnie wpływa realizacja zadań z zakresu małej retencji odnoszących się bezpośrednio
do retencji wód powierzchniowych.

- Zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych
W opracowaniu pt. „Analiza możliwości zwiększania retencji na obszarach zurbanizowanych
w dorzeczu Wisły Środkowej – stan wiedzy i dalsze kierunki działań” (Ekspertyza…, 2011) określono
możliwości zwiększenia retencji na obszarach zurbanizowanych. Zlewnie zurbanizowane są zlewniami
specyficznymi – na całokształt retencji w warunkach zlewni zurbanizowanych składa się przede
wszystkim zwiększanie retencji gruntowej, retencji stojących wód otwartych, a także retencji w
korytach rzek i cieków. W tym celu stosowane mogą być różne działania techniczne. Jak wskazują
autorzy opracowania ważne jest aby środki techniczne stosowane były w sposób systemowy na
obszarze całej zlewni. Środki techniczne zwiększające retencję wód opadowych na obszarach
zurbanizowanych to:
 stosowanie utwardzonych nawierzchni przepuszczalnych – np. płyty ażurowe, żwir,
 odprowadzanie wód deszczowych z dachów budynków – np. do szczelnego oczka wodnego,
 stosowanie zielonych dachów – dachów przystosowanych do retencjonowania wód
opadowych w gruntowej warstwie wegetacyjnej,
 wykorzystywanie zbiorników sedymentacyjno-filtracyjnych - są stosowane w celu opóźnienia
odpływu oraz oczyszczenia ścieków opadowych przed ich odpływem do odbiornika,
 wykorzystywanie suchych zbiorników w dolinie poza korytem rzeki,
 wykorzystywanie stawów suchych - zbiorników obsadzonych roślinnością, okresowo
napełnianych ściekami opadowymi, spełniających funkcję osadnika,
 wykorzystywanie stawów mokrych – stale napełnionych zbiorników wodnych obsadzonych
roślinnością wodną, zwykle wyposażonych w osadnik,
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 stosowanie opóźniaczy odpływu - urządzenia stosowane w ciekach i kanałach otwartych w
celu zatrzymania i opóźnienia spływu wody z górnej części zlewni, budowle pojedyncze lub
kaskadowe.
Powyżej przedstawiono przykłady działań jakie należy podejmować na obszarach
zurbanizowanych, warto pamiętać, że wymienione rozwiązania techniczne nie wyczerpują wszystkich
możliwych do zastosowania środków.

- Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji.
Zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm., art.31, ust.2)
korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych
oraz nie może powodować marnotrawstwa wody. W regionalnej gospodarce wodnej należy zatem
prowadzić działania na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz zachowania różnorodności biologicznej.
Działania takie powinny zmierzać do:







oszczędnego korzystania z wody,
dążenia do zachowania czystości naturalnych zasobów wód,
podnoszenia zdolności retencyjnych zlewni głównie poprzez stosowanie form
nietechnicznych, np. podnoszenie poziomu próchnicy w glebach, zwiększanie
lesistości,
prowadzenia regulacji cieków wodnych przy uwzględnieniu wymogów ochrony
bioróżnorodności,
pełnego wykorzystania warunków siedliskowych do szeroko rozumianej ochrony i
kształtowania zasobów wodnych.

Komunikat Komisji (Komunikat…, 2012 r., COM(2012) 672, wersja ostateczna) mówi, że
głównym celem działań związanych z kształtowaniem zasobów wodnych jest przywrócenie lub
utrzymanie bilansu wodnego we wszystkich dorzeczach, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu
zapotrzebowania na wodę ekosystemów wodnych. Komunikat wskazuje, że aby skuteczniej
rozwiązywać kwestie związane z ilością wody w przyszłości należy:
 przekształcić obecny sposób rozdziału wody, tak aby uwzględniał ekologiczne potrzeby
ekosystemów wodnych, trzeba pamiętać, że sposób rozdziału wody powinien odzwierciedlać
wymogi w zakresie przepływów nienaruszalnych,
 w jak największym zakresie należy stosować alternatywne metody zaopatrzenia w wodę, mające
niewielki, bądź obojętny wpływ na środowisko, takie jak ponowne wykorzystywanie wody,
 wziąć pod uwagę istniejący duży potencjał wprowadzania środków oszczędnego
gospodarowania wodą we wszystkich głównych sektorach zużywających wodę tj. w rolnictwie,
przemyśle, sieciach wodociągowych, budownictwie i produkcji energii – cele powinny być
ustalane na poziomie lokalnym przez zainteresowane strony, które mają największą wiedzę na
temat różnych sektorów zużycia wody i elementów cyklu hydrologicznego,
 przy zmianie sposobu użytkowania gruntów powinno się brać pod uwagę dostępność wody
określoną w planach gospodarowania wodami w dorzeczu, w tym jej zmienność - plany
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gospodarowania wodami w dorzeczu powinny być skoordynowane z innymi planami fizycznymi i
społeczno-ekonomicznymi,
 promować zachęty ekonomiczne do oszczędnego gospodarowania wodą - np. należy zwiększyć
znaczenie opłat i podatków za pobór wody, tak aby koszty w zakresie środowiska i zasobów były
uwzględniane w decyzjach podmiotów korzystających z wody.
Należy mieć na uwadze, że ryzyko związane z suszą jest wynikiem zarówno
prawdopodobieństwa jej wystąpienia w danym regionie, jak i wrażliwości danego obszaru i ludności
na jej działanie. Nie mamy możliwości wpływania na pojawienie się tego zjawiska, możemy jedynie
wpływać na czynniki (społeczne, gospodarcze, technologiczne, polityczne), które determinują
wrażliwość na suszę, dlatego to właśnie te czynniki należy regulować i nimi należy sterować
(Łabędzki, 2004).

11. WYKAZ

INTERESARIUSZY
POTENCJALNIE
ZAINTERESOWANYCH
UCZESTNICZENIEM W PROCESIE ZARZĄDZANIA RYZYKIEM SUSZY W
REGIONACH WODNYCH

Podejście przyjęte przy sporządzaniu wykazu interesariuszy dla RZGW w Warszawie
zbudowano z wykorzystaniem metodyki pt.: „Ochrona przed suszą w planowaniu gospodarowania
wodami. Metodyka postępowania” (RS-EKO, 2013). Zgodnie, z którą (rozdział nr 12.1 Przebieg
procesu opracowania planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym) Dyrektor RZGW
opracowując „Plan…” realizuje etap prac polegający na przeprowadzeniu „analizy dla obszaru
regionu wodnego interesariuszy zainteresowanych uczestniczeniem w procesie zarządzania
ryzykiem suszy w regionie wodnym:
a) jednostek administracji rządowej,
b) jednostek administracji samorządowej,
c) rządowych i samorządowych jednostek merytorycznych, zajmujących się gospodarką
wodną, ochroną środowiska, administrowaniem lasami, parkami krajobrazowymi itp.
d) jednostek naukowych – instytutów, wyższych uczelni,
e) organizacji pozarządowych,
f) głównych użytkowników wód, których susza w szczególny sposób dotyka,
g) aglomeracji miejskich, ośrodków turystycznych, itp.
h) innych interesariuszy.”
Wyniki przeprowadzonej analizy interesariuszy zostały przedstawione w jednym pliku.xls z
podziałem na arkusze. Zestawienie interesariuszy stanowi załącznik do niniejszej pracy o nazwie
ZAL_czG_INTERESARIUSZE_Susza_RZGW_WA znajdujący się na płycie DVD/nośniku elektronicznym.
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Założono pięć arkuszy odpowiadających pięciu regionom wodnym (RW) / obszarom dorzeczy
występujących w granicach działania RZGW w Warszawie. Jednostką nadrzędną, na której oparto
podział jest region wodny.
1. RW Łyny i Węgorapy – dorzecze Pregoły
2. RW Jarft – dorzecze Jarft
3. RW Świeża – dorzecze Świeża
4. RW Niemna – dorzecze Niemen
5. RW Środkowej Wisły – dorzecze Wisły
W każdym arkuszu (regionie wodnym) przedstawiono poszczególnych interesariuszy z
przyporządkowaniem wydzielonych jednostek podstawowego podziału – ZLEWNI BILANSOWYCH:
1. RW Łyny i Węgorapy – dorzecze Pregoły
1.1 Zlewnie dopływów Pregoły (z wyłączeniem zlewni Łyny) – WA21
1.2 Zlewnia Łyny – WA20
2. RW Jarft – dorzecze Jarft
2.1 Zlewnia Łyny – WA20
3. RW Świeżej
3.1 Zlewnia Łyny – WA20
4. RW Niemna
4.1 Zlewnia Niemna w granicach państwa – WA23
5. RW Środkowej Wisły
5.1 Zlewnia systemu Wielkich Jezior Mazurskich i zlewnia Pisy – WA13
5.2 Zlewnia Narwi od granicy państwa do ujścia Biebrzy – WA10
5.3 Zlewnia Narwi od ujścia Biebrzy do Pułtuska z wyłączeniem zlewni systemu Wielkich Jezior
Mazurskich i Pisy – WA12
5.4 oś Wisły – WA22
5.5 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Bzury do granicy RZGW Warszawa – WA19
5.6 Zlewnia prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wilgi do ujścia Kanału Żerańskiego, Kanału
Żerańskiego do km 8+600 z Kanałem Bródnowskim (górnym) włącznie – WA08
5.7 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Bzury – WA09
5.8 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Wieprza do ujścia Wilgi włącznie – WA06
5.9 Zlewnia Radomki – WA04
5.10 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od ujścia Kamiennej do ujścia Pilicy z wyłączeniem
zlewni Radomki – WA03
5.11 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Wieprza –
WA01
5.12 Zlewnia Pilicy – WA07
5.13 Zlewnia Wkry – WA16
5.14 Zlewnia własna Jeziora Zegrzyńskiego włącznie z Kanałem Żerańskim od km 8+600 do ujścia
rzeki Długiej włącznie, oraz zlewnia Narwi poniżej zapory Dębe z wyłączeniem zlewni Wkry – WA08b
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5.15 Zlewnie Wieprza – WA05
5.16 Zlewnie prawostronnych dopływów Wisły od ujścia Narwi do granicy RZGW Warszawa – WA17
5.17 Zlewnia Biebrzy – WA11
5.18 Zlewnia Bugu od granicy państwa do cofki Zbiornika Zegrzyńskiego – WA15
5.19 Zlewnia Bzury – WA18
5.20 Zlewnie lewostronnych dopływów Wisły od granicy RZGW Warszawa do ujścia Kamiennej –
WA02
5.21 Zlewnie lewostronnych dopływów Bugu granicznego – WA14
W sumie interesariuszy przypisano do 24 zlewni bilansowych w 5 regionach wodnych (w
przypadku RZGW Warszawa = 5 obszarów dorzeczy).
ZIDENTYFIKOWANO NASTĘPUJĄCE GRUPY STRON BĘDĄCYCH W KRĘGU ZAINTERESOWANIA
ZARZĄDZANIEM RYZYKIEM SUSZY:
a) JEDNOSTKI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ JAKO JEDNOSTKI PONADZLEWNIOWE
 Urzędy Wojewódzkie – wykaz otrzymany od zamawiającego
 Ministerstwo Środowiska, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzkie
Inspektoraty Ochrony Środowiska, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Główny
Inspektor Sanitarny – wszystkie na podstawie danych adresowych ze stron www urzędów
b) JEDNOSTKI ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ
 Urzędy Marszałkowskie, Starostwa Powiatowe – otrzymane od zamawiającego
 Urzędy Gmin (Miast) – internet, baza danych z http://ngo.pl, w razie konieczności
weryfikowana ze stronami BIP konkretnych urzędów
c) RZĄDOWE I SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI MERYTORYCZNE, ZAJMUJĄCE SIĘ GOSPODARKĄ
WODNĄ, OCHRONĄ ŚRODOWISKA, ADMINISTROWANIEM LASAMI, PARKAMI KRAJOBRAZOWYMI
itp.



Wojewódzkie Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalne Dyrekcje Ochrony
Środowiska, Regionalne Dyrekcje Lasów Państwowych - otrzymane od zamawiającego
Powiatowe Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Dyrekcje Parków Narodowych, Dyrekcje
Zarządów Parków Krajobrazowych – internet, baza danych http://www.ekoportal.gov.pl

d) JEDNOSTKI NAUKOWE – INSTYTUTY, WYŻSZE UCZELNIE
 Internet, wykaz na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl
 strony domowe PIB (IMGW, IUNG, PIG, ITP)
e) ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (m.in. ekologiczne)
 serwis Ekologia.pl http://www.ekologia.pl/wiedza/organizacje
 strony WFOŚiGW, Wikipedia
f) GŁÓWNI UŻYTKOWNICY WÓD, KTÓRYCH SUSZA W SZCZEGÓLNY SPOSÓB DOTYKA
 Izby Rolnicze - otrzymane od zamawiającego
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Izby Gospodarcze – Internet: dane Krajowej Izby Gospodarczej http://www.kig.pl (m.in.
dane z IG Wodociągi Polskie http://www.igwp.org.pl )
przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne – serwis Cena Wody http://www.cenawody.pl
Związki Spółek Wodnych (Powiatowe, Rejonowe, Międzygminne) – wykaz na stronie
internetowej zamawiającego
Członkowie Rady Regionów RZGW w Warszawie – wykaz otrzymany od zamawiającego

g) AGLOMERACJE MIEJSKIE, OŚRODKI TURYSTYCZNE, ITP.
 Lokalne Organizacje Turystyczne – Internet,
http://www.zarabiajnaturystyce.pl

Polska

Organizacja

Turystyczna

Każdy z interesariuszy został przypisany do zlewni bilansowej: jednej lub kilku w zależności
od pokrywania się granic administracyjnych poszczególnych struktur z granicami hydrograficznymi
zlewni. Zatem np. niektóre gminy są wpisane w 3 zlewniach bilansowych gdyż granica gminy przecina
3 zlewnie bilansowe, a np. RDLP w Łodzi wpisana jest w 6 zlewniach bilansowych które przecina jej
granica administracyjna (nawet jeśli są to bardzo małe powierzchnie). Podobnie w przypadku innych
instytucji. Wpływa to na zmniejszenie rzeczywistej liczby interesariuszy niż wskazuje to numeracja
porządkowa. Przyjęto, że poszczególni interesariusze działają w zasięgu granic hydrograficznych na
tle granic miejsca swej siedziby (gmina, powiat, województwo). WYJĄTEK: nie przypisano do zlewni
bilansowych tylko wskazano łącznie dla obszarów dorzeczy - Izby Gospodarcze, Organizacje
Ekologiczne, Państwowe Instytuty Badawcze, ze względu na ponad regionalny (niekiedy ogólnopolski)
zasięg działalności. W wykazie dla wszystkich interesariuszy wprowadzono dodatkową kolumnę
informującą o branży poszczególnych jednostek.
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1. CEL OPRACOWANIA

Celem pracy jest opracowanie dla każdego regionu wodnego Katalogu działań służących
ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektów Planów przeciwdziałania skutkom
suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, regionie wodnym
Niemna, regionie wodnym Jarft i regionie wodnym Świeżej zgodnie z zapisami art. 88s ust. 3 ustawy
Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz.145 z późn. zm.).
Zakres prac obejmował wskazanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy,
działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy wraz z analizą
efektywności tych działań oraz ze wskazaniem wytycznych do ich stosowania w zależności do rodzaju
suszy oraz z uwzględnieniem sposobów zwiększenia naturalnej retencji. Ponadto w opracowaniu
zawarto wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody.
Ponadto w opracowanych Katalogach ujęto poniższy zestaw działań ekonomiczno-prawnych
zachęcających do oszczędnego gospodarowania wodą:
•
•
•

•

opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy (działanie nr 7),
promowanie systemów gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych (w ramach działania
nr 20 zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych),
racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie
rozwiązań związanych z zamkniętymi obiegami wody i wodooszczędnymi technologiami
produkcji (działanie nr 21),
opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody (działanie nr 28).

Poza tym działaniami prawnymi zachęcającymi do oszczędzania zasobów wodnych są:
•
•

weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód (działanie nr 8),
czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody (działanie nr 1).
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2. OPIS SPOSOBU WYBORU DZIAŁAŃ DO KATALOGU
Przy opracowywaniu Katalogu działań uwzględniono:
•
•

•
•
•
•

zapisy art. 88 r-t ustawy Prawo Wodne,
zapisy Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW; DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23 października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego
działania w dziedzinie polityki wodnej),
metodykę zalecaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej „Ochrona przed suszą w
planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka postępowania”,
Komunikat Komisji Europejskiej w sprawie niedoboru wody i susz z 2012r,
krajowe oraz lokalne plany, programy i dokumenty planistyczne,
wyniki opracowania WIND-HYDRO (2014).

Przy tworzeniu wykazu działań odniesiono się do uprawnień dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, ustanowionych na mocy ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.),
odnoszących się do działań podejmowanych w momencie ogłoszenia klęski żywiołowej z powodu
suszy.
Zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm., art. 31, ust. 2)
korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych ani
powodować marnotrawstwa wody. W gospodarowaniu wodą ważną rolę odgrywa prowadzenie
działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz zachowania różnorodności biologicznej. Cele takich
działań powinny zmierzać w głównej mierze do:
•
•
•
•
•

dbałości o jakość wód - dążenia do zachowania czystości naturalnych zasobów wód,
oszczędnego korzystania z wody,
podnoszenia zdolności retencyjnych zlewni głównie poprzez stosowanie form
nietechnicznych, np. podnoszenie poziomu próchnicy w glebach, zwiększanie lesistości,
prowadzenia regulacji cieków wodnych przy uwzględnieniu wymogów ochrony
różnorodności biologicznej,
pełnego wykorzystania warunków siedliskowych do szeroko rozumianej ochrony i
kształtowania zasobów wodnych.

Dokonano wyboru działań, które są zasadne oraz adekwatne do stopnia zagrożenia zjawiskiem
suszy i zagrożenia jej skutkami w poszczególnych regionach wodnych. Przy wyborze działań do
Katalogu kierowano się także następującymi kryteriami: możliwość skutecznego wdrożenia i realizacji
działania, efektywność działania w stosunku do grup użytkowników narażonych na skutki zjawiska
suszy, adekwatność do problemów związanych ze zjawiskiem suszy w regionach wodnych.
Uwzględniane były także działania realizowane aktualnie przez różne instytucje lub projektowane i
zawarte w istniejących planach i programach z zakresu gospodarki wodnej m.in. dotyczące
programów małej retencji.
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Wskazano działania zarówno techniczne jak i nietechniczne oraz działania ekonomicznoprawne zachęcające do oszczędnego gospodarowania zasobami wody.
Przy identyfikacji działań przeciwdziałających skutkom suszy uwzględniony został podział na
działania:

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

Dla każdego działania zawartego w Katalogu opracowano:
a.
b.
c.
d.
e.

opis zawierający wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy;
zalecenia do stosowania działań w zależności od kategorii zagrożenia suszą;
podmioty odpowiedzialne za realizację działań;
podstawy prawne zadania, jeżeli dotyczy;
analizę efektywności poszczególnych działań. Analiza ta objęła przewidywane rezultaty
działań z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia zjawiska suszy;
f. informację o kosztach działania (jeżeli było to możliwe);
g. analizę kosztów i korzyści poszczególnych działań.
Dokonano wyboru 28 działań (zamieszczonych w poniższej tabeli 1), które wskazano jako
celowe i opcjonalne do stosowania na terenie RZGW w Warszawie. W wykazie zawarto zalecenia do
zastosowania działań w zależności od kategorii zagrożenia suszą w ujęciu 4 klas zagrożenia zgodnie z
wynikami pracy „Wskazanie obszarów …” (WIND-HYDRO 2014).
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Tabela 1 WYKAZ DZIAŁAŃ UWZGLĘDNIONYCH W KATALOGACH
BIEŻĄCE
1

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody

3

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do
ziemi
Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych

4

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie

2

5
6

Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie oceny potrzeb
nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej dotychczas z
zasobów wód powierzchniowych
KRÓTKOOKRESOWE

7

Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

8

11

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający
wykorzystanie wody do nawodnień
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.)
Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia

12

Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

9
10

DŁUGOOKRESOWE
13

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające

14

Budowa obiektów tzw. dużej retencji

15

realizacja zadań Programów Małej Retencji

16

Zwiększanie retencji na obszarach leśnych
Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących systemów
wodociągowych
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych bardziej
odpornych na suszę rolniczą (o mniejszych potrzebach wodnych i głębszym systemie
korzeniowym), w tym także odpowiednie nawożenie gleb.

17
18
19
20
21
22

Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie rozwiązań
związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii
produkcji
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji
retencyjnych cieków

23

Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

24

Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
spowodowanych suszą
Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. konieczności oszczędnego
gospodarowania zasobami wodnymi
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań
ograniczających skutki suszy
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z
zakresu ograniczania skutków suszy

25
26
27
28
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3. PRZYPORZĄDKOWANIE DZIAŁAŃ DO JEDNOSTEK PRZESTRZENNYCH
Przy wyborze działań do realizacji dla poszczególnych gmin i JCWP wzięto pod uwagę
następujące aspekty:
− kategorie (klasy) zagrożenia suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i
hydrogeologiczną
− poziom stwierdzonego ryzyka wystąpienia skutków susz rolniczej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej w tym także skutków suszy rolniczej na rolnictwo i suszy hydrologicznej
na ekosystemy od wód zależnych
− występowanie zbiorników wodnych
− analiza sieci rzecznej i systemu melioracji (rowy melioracyjne)
− występowanie ekosystemów od wód zależnych
− występowanie obszarów Natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe)
− identyfikacja udziału typów użytkowania terenu w podziale na tereny rolne, miejskie, lasy
− istnienie ująć wód na pobór na cele komunalne
− przegląd i identyfikacja planowanych działań Programów Małej Retencji (PMR)
− przegląd i identyfikacja zaplanowanych w ramach Plany Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym (PZRP) – inwestycje budowy.
Uwzględniono także kryteria zawierające przeciwwskazania do stosowania działań, np. dla
obszarów zidentyfikowanych jako bardzo i silnie narażone na skutki suszy hydrogeologicznej dodano
warunek ograniczający możliwość dopuszczenia działań nr 4, 6, 11, 12 – czyli związanych ze
zwiększeniem poborów. Ograniczono także możliwość kierowania działania nr 5 (stosowanie
nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej…) na obszary bardzo i silnie narażone na występowanie
skutków suszy hydrologicznej.
Działania do poszczególnych gmin i JCWP przyporządkowano na podstawie opisanych w Katalogu:
charakterystyki działania, wskazań dotyczących stosowania działań w zależności od rodzaju suszy,
analizy efektywności, analizy kosztów i korzyści oraz zaleceń do stosowania działań w zależności od
kategorii zagrożenia suszą.
Należy mieć również na uwadze fakt, iż poszczególne działania, przyporządkowane do gmin,
każdorazowo powinny być weryfikowane przez gminę lub inną jednostkę administracji publicznej
(wskazano w opisie działań). Należy każdorazowo przeanalizować, przed podjęciem decyzji o
wdrażaniu działania, proponowaną lokalizację, możliwości jego wdrożenia, analizę potencjalnych
wpływów (m.in. na środowisko) oraz inne aspekty mające wpływ na realizację planowanych działań.
W opracowaniu przedmiotowych Katalogów działań koniecznym było przeprowadzenie
wielokryterialnej analizy obejmującej ocenę stanu zagrożenia suszą i jej skutkami dla użytkowników
oraz warunków i czynników określających podstawy wyboru działań łagodzących skutki suszy.
Jednostkami przestrzennymi dla których zbudowano wykazy działań były gminy (wg przebiegu granic
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udostępnionych przez CODGiK1 – aktualnych na 2012r.) oraz zlewnie Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych. Każde z działań otrzymało zakres warunków koniecznych by mogło być
przypisane do jednostki, która je spełnia.
Działania przypisano do wszystkich jednostek przestrzennych znajdujących się w graniach
regionów wodnych RZGW w Warszawie. Decyzję o takim podejściu zdeterminowały zapisy
legislacyjne, które wyraźnie określają, iż konieczność uwzględniania zapisów Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w pozwoleniach wodnoprawnych bezpośrednio wynika z ustawy Prawo wodne i
obowiązuje na terenie całego kraju, a nie tylko na obszarach zidentyfikowanych jako nią zagrożone
(Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw –
Dz.U. 2014 poz. 850.). Dodatkowo działania długookresowe o zasięgu regionalnym i krajowym (nr 2428) czy krótkookresowe działania o numerach 7, 8, 9, 10 nie są możliwe do realizacji przy zerwaniu
ciągłości przestrzennej. Zachowanie ciągłości przestrzennej jest także istotne w odniesieniu do
pozostałych działań Katalogów, m.in.: zwiększania retencji leśnej, która realizowana jest w
nadleśnictwach; także renaturyzacyjne i odtworzeniowe działania na ekosystemach wymagają
realizacji w układzie co najmniej zlewniowym.

4. OCENA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
Dla poszczególnych działań w Katalogu przeprowadzono analizę ich efektywności ze względu na
grupy użytkowników wód, którzy są jednocześnie odbiorcami efektów wprowadzanego działania.
Przez efektywność rozumie się ocenę przewidywanych rezultatów wdrożenia działania dla odbiorców
efektów tego działania. Taka definicja jest bliska pojęciu skuteczności, miarą skuteczności działania
jest osiągnięcie lub nie osiągnięcie zamierzonego celu. Zatem ocena skuteczności to sprawdzenie, czy
działania przyniosły oczekiwane rezultaty (Becla, A., i in. 2012).
Wyróżniono 5 grup użytkowników:
• GOSPODARKA KOMUNALNA,
• PRZEMYSŁ,
• LEŚNICTWO,
• ROLNICTWO/ GOSPODARKA RYBACKA,
• EKOSYSTEMY OD WÓD ZALEŻNE.
Oceny efektywności dokonano na podstawie określenia wpływu wdrożenia każdego z działań na
poszczególne grupy użytkowników (ocena ta znajduje się w opisie każdego z działań). Analizowano
skutki pozytywne i negatywne dla każdej z grup użytkowników. Przez skutki pozytywne rozumie się
m.in. korzyści z wprowadzonego działania mające wpływ na poprawę funkcjonowania użytkowników
wód lub efekty w postaci zapobieżenia negatywnym skutkom suszy. Uwzględnione efekty negatywne
to m.in. utracone korzyści wynikające z wprowadzonego działania (różnego rodzaju ograniczenia w
prowadzonej działalności), konieczność poniesienia nakładów związanych z wdrożeniem działania,

1

Dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG
(http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html)
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pogorszenie się warunków siedliskowych w przypadku ekosystemów od wód zależnych. Dla każdego
działania dokonano jego klasyfikacji pod względem efektywności. Klasyfikacji tej dokonano na
podstawie analizy efektów działania dla poszczególnych grup użytkowników wód odnoszących
pozytywne i negatywne efekty z wprowadzenia każdego działania (np. niektóre z działań będą miały
pozytywny wpływ na wszystkie grupy użytkowników wód, a niektóre tylko na jedną grupę
użytkowników). Miarę efektywności każdego z działań stanowi suma rezultatów pozytywnych i
negatywnych z wdrożenia działania ze względu na odbiorców efektów tego działania. Klasyfikacja ta
jest 5-stopniowa, I kategoria wskazuje działania, które są najbardziej efektywne, tzn. oddziałują
pozytywnie na największą liczbę użytkowników, natomiast kategoria V określa działania najmniej
efektywne.
Praktyczne wykorzystanie Katalogów w każdym z regionów wodnych RZGW w Warszawie
powinno obejmować etap indywidualnego, w ramach jednostek administracyjnych rozparzenia listy
działań, z uwzględnieniem kategorii efektywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku
równoważnych ocen efektywności między kilkoma działaniami i ustaleniem rang ważności ich
implementacji.

5. PRIORYTETYZCJA DZIAŁAŃ
Ocena efektywności na poziomie przeprowadzonej identyfikacji list działań w obrębie
jednostek przestrzennych (gmina, JCWP) powinna zwaloryzować priorytetowość kolejności wdrażania
działań. Najpilniejsze we wdrażaniu i najefektywniejsze w ograniczaniu skutków susz dla
użytkowników są działania długookresowe związane z edukacją (nr 26), systemem sprawnego
monitoringu zjawiska suszy (nr 24, 25) oraz działaniami legislacyjnymi i ustaleniem reguł
finansowania przedsięwzięć ograniczających skutki suszy (nr 27, 28). Ich wdrażanie zachodzi w skali
regionalne i krajowej stąd ich efektywność oceniono najwyżej. Należy zwrócić uwagę, iż efektywność
działań bieżących, czyli realizowanych bezpośrednio w czasie zdarzenia suszy działania, otrzymały
niższą ocenę efektywności. Zatem dokonana ocena jednoznacznie wskazuje, iż znacznie większe
efekty długofalowe przynoszą działania zapobiegające powstawaniu skutków suszy zanim one
wystąpią (działania krótkookresowe i długookresowe). Doraźne ograniczanie korzystania z zasobów
wodnych zapobiega nakładaniu się niedoborów generowanych użytkowaniem wód i przez to
pogłębianiu skutków suszy (hydrologicznej i hydrologicznej). Natomiast działania bieżące nie
wpływają na podnoszenie odporności obszarów na suszę.
W omawianej grupie działań jedynie prowadzenie zmiany sposobu gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych zyskało wysoką notę efektywności. Wnioski z analizy kosztów i korzyści
dowodzą, iż z ekonomicznego punktu widzenia działania dopuszczające okresowe korzystanie z
zasobów ze zmianą celu (działania nr 4 i 6) jest korzystniejsze niż budowa nowych ujęć, których
istnienie może dodatkowo sprzyjać uszczuplaniu zasobów dyspozycyjnych.
Wyróżnienie co do priorytetyzacji obszarów w pierwszej kolejności wymagających podjęcia
działań zamieszczonych w Katalogach przeprowadzono poprzez wskazanie gmin i JCWP na których
stwierdzono znaczne i silne ryzyko skutków susz rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej.
Niezależne czy poziom stwierdzonego ryzyka dotyczył tylko jednego czy wszystkich wymienionych
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susz. Oceny narażanie na skutki suszy atmosferycznej nie uwzględniono, gdyż jak podano w
opracowaniu „Wskazanie obszarów…” (WIND-HYDRO 2014) i zgodnie z obowiązującym podejściem
europejskich służb monitoringu suszy EDO, deficyty opadów do momentu osiągnięcia fazy suszy
rolniczej nie są zagrożeniem oraz mogą wystąpić w każdej części regionów.

6. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI
Samo pojęcie kosztu ma dość niejednoznaczne postrzeganie, należy rozróżnić księgowe
pojęcie kosztu precyzowane przez ustawę o rachunkowości oraz szersze rozumienie kosztu w
wymiarze ekonomicznym rozumianym jako wartość wszystkich użytych zasobów. Na potrzeby
niniejszego opracowania przyjmuje się szerokie rozumienie kosztów, zgodne z filozofią RDW, co
jednak nie zamyka dyskusji. Standardowym podejściem jest bowiem rozróżnienie kogo hipotetyczne
koszty obciążają. Typową dezagregacją jest wyróżnienie:
a) kosztów dla budżetu,
b) kosztów ponoszonych przez sektor gospodarczy (producentów),
c) kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe.
Per analogia beneficjentami korzyści mogą być również wymienione 3 grupy. Sytuację
komplikuje fakt, że nader rzadko jednostki ponoszące koszty danego działania są równocześnie
beneficjentami korzyści wynikających z tego działania. Różnice przebiegają nie tylko w poprzek
wymienionych 3 grup ale także wewnątrz poszczególnych kategorii (np. jedni producenci ponoszą
koszty a inni odczuwają z tego powodu korzyści). Efekty (zarówno pozytywne jak i negatywne)
obciążające nie tego kto je spowodował nazywane są efektami zewnętrznymi. Występują one
powszechnie w gospodarce i bardzo skutecznie utrudniają prawidłową analizę kosztów i korzyści
działań.
Wycena kosztów jak i korzyści odbywa się kilku etapowo; pierwszym krokiem jest
identyfikacja strumieni, drugim ich kwantyfikacja (opisanie jednostkami fizycznymi) zaś trzecim
pieniężna wycena. Dopiero realizacja wszystkich trzech etapów zarówno dla kosztów jak i korzyści
umożliwia miarodajne porównanie. Z uwagi na dość nietypowe strumienie korzyści (np.
podtrzymanie trwałości gatunków) analiza taka nader rzadko kończy się sukcesem.
W rozważaniach związanych z porównywaniem kosztów poszczególnych działań bardzo
często pojęcie kosztu sprowadza się do kategorii nakładów inwestycyjnych. Różnice wyjaśnione są w
części metodycznej.
Powracając do pojęcia korzyści poprawnym merytorycznie działaniem jest przedstawianie ich
w formacie porównywalnym do kosztów – a więc w formacie pieniężnym. Proces wyceny usług
ekosystemów o ile w ogóle jest prowadzony opera się na dużych uproszczeniach i uogólnieniach.
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Wynika to z faktu niewielkiej liczby badań i przenoszenia wyników na inne regiony (czyli stosowanie
metody benefit transfer). Aplikowalność takiej metody w przypadku przenoszenia korzyści z
mokradeł – wycenionych pierwotnie na innym kontynencie jest dość dyskusyjna. Tam gdzie wyceny
takie uznano za miarodajne (były prowadzone przy zastosowaniu poprawnego instrumentarium i
dotyczyły Polski) starano się podać takie wskaźniki. Z uwagi na dużą rozbieżność gatunków, które
mogą być potencjalnie chronione, reintrodukowane, oraz różne poziomy ich zagrożenia – działania
takie są trudne i dyskusyjne. W takich sytuacjach stosuje się prostszą metodę efektywności kosztowej
gdzie miarą korzyści jest umowny efekt ekologiczny w tym wypadku 1 m3 pojemności retencyjnej. Z
uwagi na jasno sprecyzowany cel badań - pojemność retencyjna jest raczej niekwestionowanym
miernikiem korzyści.
Wiele z opisywanych działań ukierunkowana jest na ograniczenie negatywnego wpływu suszy
na produkcję rolniczą. Rachunek korzyści jest w tym wypadku wyjątkowo złożony. Wynika to z kilku
powodów:

•

•

zbudowanie (rekonstrukcja) pewnej liczby obiektów zapewniających dodatkową retencję nie
oznacza automatycznie unikniętych strat z powodu suszy. Aby mówić o unikniętych stratach
w postaci pełnego (a nie zredukowanego) plonowania, oprócz dostępności zasobów wodnych
wymagana jest cała infrastruktura: ujęcie, dystrybucja, pompownie i deszczownie. Te
elementy w dużej mierze są finansowane przez beneficjentów, których do takich działań
zmusić nie można. Dostępność zasobów wodnych nie oznacza zatem nawadniania upraw.
Z opisanych powodów dywagacje ile ha upraw rolniczych można zabezpieczyć przed suszą są
mocno ryzykowne. Mówić można o wygenerowaniu podaży wody wobec określonej
powierzchni. Czy jednak powstanie popyt – o tym zadecyduje prywatny rachunek
ekonomiczny rolników.

W przypadku oszacowania kosztów działań olbrzymia większość z nich skutkuje wzrostem
pojemności retencyjnej lub ograniczeniem zużycia wody. Możliwe jest więc dokonanie prób
oszacowań niezbędnego nakładu inwestycyjnego na 1 m3 przyrostu objętości retencji. Wskaźnik taki
aczkolwiek niedoskonały (pomija pojawiające się później koszty utrzymania zwane formalnie
kosztami eksploatacji) umożliwia, przynajmniej teoretycznie porównanie efektywności kosztowej
poszczególnych działań. Przy wykorzystaniu wskaźnika (wskaźników) efektywności kosztowej przez
domniemanie zakłada się jednak porównywalność efektu. Założenie takie w stosunku do olbrzymiej
większości działań jest jednak nieprawidłowe. Dochodzi co prawda do zwiększenia pojemności
retencyjnej - i w tym zakresie efekt jest porównywalny – najczęściej jednak nie jest to jedyny skutek
realizacji działań. Mamy bowiem do czynienia ze zbiorem strumieni korzyści sprowadzających się
oprócz zmniejszenia zagrożenia zjawiskiem suszy do:
•
•
•
•
•

obniżenia ryzyka powodzi,
zachowaniu, bioróżnorodności,
reintrodukcji gatunków,
poprawie stanu i zdrowotności gatunków,
poprawie walorów krajobrazowych.
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Szczególnie zachowanie istniejących czy reintrodukcja gatunków nadzwyczaj trudno poddaje
się wycenie pieniężnej. Dlatego w praktyce całkowite korzyści z poszczególnych działań są wobec
siebie całkowicie nieporównywalne. W praktyce nie da się ich sprowadzić do porównywalnego
formatu jakim jest wycena pieniężna.
Oszacowanie kosztów (utraconych korzyści)
W szacowaniu kosztów poszczególnych działań zastosowana m.in. następujące wartości utraconych
korzyści dla:
 Rolnictwa = 1,55 zł/ m3
 Przetwórstwa przemysłowego = 11,64,61 zł/m3
Przy szacowaniu powyższych kosztów zastosowano metodykę zastosowaną w Analizie kosztów
środowiskowych … z 2011 roku:2



 ź      ś
= ó  w zł ∙ ż  
∙  ź   ś

 w m 

Dla przetwórstwa przemysłowego dochód brutto za 2012 wyniósł 47323 mln zł3;
Zużycie wody w tym sektorze wyniosło zaś 691,7 mln m3;4
Z tych dwóch wartości można obliczyć dochód brutto przypadający na 1m3 zużytej wody 68,4 zł/m3.
Ponieważ jednak ilość wody nie przekłada się liniowo na wielkość produkcji niezbędne jest
uwzględnienie wskaźnika produktywności wody oszacowanego na bazie poprzednich prac i
przyjętego dla przetwórstwa przemysłowego na poziomie 0,17. Jego interpretacja jest następująca:
spadek ilości wody o 1 m3 nie powoduje całkowitej eliminacji dochodu brutto przypadającej na ten 1
m3 lecz 17% tego dochodu.
Iloczyn dochodu brutto przypadającego na 1m3 zużytej wody i wskaźnika produktywności daje
wskaźnik jednostkowy kosztów utraconych korzyści na wskutek braku wody. Dla danych za rok 2012
(ostatnie dostępne) jest to wartość 11,64 zł/m3. W stosunku do poprzednich obliczeń wzrosła ona
znacząco. Jest to bezpośrednio rezultat bardzo dużego obniżenia zużycia wody w sektorze (z 1740 do
692 hm3) w efekcie na każdy m3 wykorzystanej wody przypada większa wartość dochodu brutto a
możliwości dalszego oszczędzania maleją. Wzrost wskaźnika jest zatem logiczny.
Należy jednak pamiętać, że sam autor ww. opracowania wskazuje, że uzyskane tą metodą
wartości są dużym przybliżeniem, jednak złożoność procesów i zależności nie pozwala na
dokładniejsze oszacowanie. Ponadto uzyskane tą metodą wielkości kosztów są oparte na wartościach
historycznych, które z powodu zmieniającego się zapotrzebowania na wodę przez poszczególne
sektory gospodarki, wynikające z ich rozwoju/recesji poszczególnych sektorów oraz z rozwoju
2

Berbeka, K. 2013. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice;
Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania kosztów
środowiskowych i zasobowych. Kraków 2011
3
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013. GUS, Warszawa 2014, str. 157
4
Rocznik Ochrona Środowiska 2013. GUS, Warszawa 2014, str. 166
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technologii i procesów produkcji (Tabela 2). Zastosowanie tych wartości do analizy przyszłych
kosztów i korzyści powoduje wzrost niedoszacowania.

Tabela 2. Prognozowane zmiany w wykorzystaniu powierzchniowych i podziemnych zasobów
wodnych na potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki5
Sektor

Rolnictwo
Rybactwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Energetyka
Pobór wód
Pozostałe

Zmiana zużycia
(prognoza do 2015, rok bazowy 2004)
wód powierzchniowych
wód podziemnych
49%
b.d.
100%
b.d.
18%
50%
31%
25%
81%
70%
51%
81%
116%
29%

Wartości podstawione do powyższego równania przy obliczeniach dla rolnictwa przedstawiono
poniżej:
 Zysk brutto wyniósł w 2012 roku:
Dla rolnictwa – 1,8 mld zł6
 Zużycie wody w 2012 roku:
W rolnictwie7 – 1102,4 hm3
 Wskaźnik produktywności8
Rolnictwo – 0,95
Otrzymane w ten sposób wyniki obliczeń powtarzane są w analizie poszczególnych wariantów, bez
powtarzania opisanej metodyki.
Możliwości zestawienia kosztów i korzyści działań są realne dopiero po wykonaniu indywidualnych
kosztorysów opartych o konkretne wskazania lokalizacyjne. Nawet wtedy będzie możliwe ustalenie
technicznych kosztów realizacji przewidywanych obiektów infrastrukturalnych. Rachunek korzyści ma

5

Na podstawie Godyń, I. 2007. Analiza i prognoza wodochłonności sektorów gospodarki z zastosowaniem
wnioskowania rozmytego. Czasopismo techniczne, z. 2-Ś/2007: 77-98
6
Ponieważ zysk z produkcji rolniczej zawiera także zysk z produkcji zwierzęcej, a nie każda produkcja roślinna
jest uzależniona od wody, autor proponuje zastosowanie w obliczeniach 50% wartości zysku brutto.
Wartość zysku brutto na podstawie: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2012r.
2013. GUS, Warszawa
7
Na podstawie Ochrona środowiska. 2013. GUS, Warszawa
8
Berbeka, K. 2011. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice
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charakter rachunku ex-post. Będzie zależał od częstości i dotkliwości stanów ekstremalnych oraz od
ujawnionego, rzeczywistego popytu na wodę. O ile bowiem prawdopodobieństwo suszy można
określić ex-ante ze sporym błędem wynikającym z zachodzących zmian klimatycznych to popytu na
wodę do nawodnie nie da się określić przy pomocy danych historycznych.
Przy
kilkudziesięciokrotnych rozbieżnościach jednostkowego nakładu inwestycyjnego na 1 m3 pojemności
retencyjnej trudno jest też taki bilans przeprowadzić. Olbrzymie wahania kosztów jednostkowych
oraz nieporównywalny charakter korzyści uniemożliwiają również ustawienie rankingu działań: od
najbardziej efektywnych kosztowo do mniej efektywnych. W zależności od warunków lokalnych
ranking tai może ulec całkowitemu odwróceniu.

7. KATALOGI DZIAŁAŃ DLA POSZCZEGÓLNYCH REGIONÓW WODNYCH
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu Planu
przeciwdziałania skutkom suszy w poszczególnych regionach wodnych dokonano spośród działań
zamieszczonych w tabeli 1.
W ramach „Opracowania dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań
służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych” stworzono odrębne
katalogi działań dla następujących regionów wodnych:
I. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Środkowej Wisły,
II. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Łyny i Węgorapy,
III. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę
narażonych w regionie wodnym Niemna,
IV. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę
narażonych w regionie wodnym Jarft,
V. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Świeżej.
O liczbie proponowanych działań do realizacji w jednostkach przestrzennych poszczególnych
regionów wodnych decydowały warunki stwierdzonego zagrożenia zjawiskiem suszy (4 typów suszy)
oraz charakterystyki poszczególnych jednostek przestrzennych co do użytkowania terenu,
dostępnych systemów melioracyjnych, obiektów hydrograficznych, oraz narażenia na ryzyko
wystąpienia skutków suszy.
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8. PODSUMOWANIE
W niniejszej pracy dla każdego regionu wodnego opracowano Katalog działań służących
ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektów Planów przeciwdziałania skutkom
suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, regionie wodnym
Niemna, regionie wodnym Jarft i regionie wodnym Świeżej zgodnie z zapisami art. 88s ust. 3 ustawy
Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz.145 z późn. zm.).
Zakres prac obejmował wskazanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy,
działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy wraz z analizą
efektywności tych działań oraz ze wskazaniem wytycznych do ich stosowania w zależności do rodzaju
suszy oraz z uwzględnieniem sposobów zwiększenia naturalnej retencji. Ponadto w opracowaniu
zawarto wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody.
W ramach „Opracowania dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań
służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych” stworzono odrębne
katalogi działań dla następujących regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna,
Jarft i Świeżej, z uwzględnieniem ich specyfiki.
Celem działań przewidzianych do realizacji jest w głównej mierze: przeciwdziałanie
występowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wpływu skutków suszy na poszczególnych
użytkowników wód, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego. Działania
przewidziane są do realizacji na obszarze poszczególnych regionów wodnych, w szczególności zaś na
obszarach wyznaczonych jako narażone na występowanie skutków zjawiska suszy. Dla tych obszarów
wskazano działania zarówno techniczne jak i nietechniczne oraz działania ekonomiczno-prawne
zachęcające do oszczędnego gospodarowania zasobami wody.
Wynikiem przeglądu dostępnych i wskazywanych w zapisach legislacyjnych działań służących
ograniczeniu skutków suszy jest wykaz (Tabela 1), który zawiera 28 działań, które wskazano jako
celowe i opcjonalne do stosowania na terenie RZGW w Warszawie. Działania wybrane do stosowania
na obszarze poszczególnych regionów wodnych zostały wskazane na podstawie charakterystyk danej
jednostki przestrzennej (gmina, JCWP).
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA
Pracę wykonano w ramach umowy nr 651/ZK-P/14 z dn. 29.08.2014 r. między, Skarbem
Państwa - Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie z siedzibą: 03-194 Warszawa, ul.
Zarzecze 13 B reprezentowanym przez Dyrektora RZGW w Warszawie, a działającym jako konsorcjum
Grzegorzem Łukasiewiczem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą WIND-HYDRO
Grzegorz Łukasiewicz, z siedzibą: 93-411 Łódź, ul. Opiekuńcza 19 (lider konsorcjum) i Katarzyną
Sowińską Prezesem Zarządu ECOGEM Sp. z o.o. z siedzibą w Mędłowie 55-020, ul. Osiedlowa 9
(umowa konsorcjum z dnia 27.07.2014 r.).

2. PRZEDMIOT, ZAKRES I CEL OPRACOWANIA
Przedmiot opracowania stanowi opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach narażonych na suszę w
ramach realizacji zadania pn. ”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”.
Celem niniejszej pracy jest opracowanie dla każdego regionu wodnego Katalogu działań
służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektów Planów przeciwdziałania
skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły, regionie wodnym Łyny i Węgorapy, regionie
wodnym Niemna, regionie wodnym Jarft i regionie wodnym Świeżej zgodnie z zapisami art. 88s ust. 3
ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz.145 z późn. zm.).
Zakres prac obejmował wskazanie dla obszarów narażonych na występowanie skutków suszy,
działań technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy wraz z analizą
efektywności tych działań oraz ze wskazaniem wytycznych do ich stosowania w zależności do rodzaju
suszy oraz z uwzględnieniem sposobów zwiększenia naturalnej retencji. Ponadto w opracowaniu
zawarto wykaz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody.

3. WPROWADZENIE I OPIS METODY TWORZENIA KATALOGÓW
W ramach „Opracowania dla regionów wodnych RZGW w Warszawie Katalogów działań
służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych” stworzono odrębne
katalogi działań dla następujących regionów wodnych: Środkowej Wisły, Łyny i Węgorapy, Niemna,
Jarft i Świeżej, z uwzględnieniem ich specyfiki. Poszczególne Katalogi zawierają ten sam zakres
rozdziałów a w opracowaniu zamieszczono je w kolejnych częściach oznaczonych wg następującego
schematu:
I. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Środkowej Wisły,
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II. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Łyny i Węgorapy,
III. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę
narażonych w regionie wodnym Niemna,
IV. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę
narażonych w regionie wodnym Jarft,
V. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych
w regionie wodnym Świeżej.
Przy opracowywaniu przygotowanego Katalogu działań w pierwszej kolejności wzięto pod
uwagę zapisy art. 88 r-t ustawy Prawo Wodne. Prześledzono także zapisy Ramowej Dyrektywy
Wodnej (RDW; DYREKTYWA 2000/60/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 23
października 2000r. ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej).
Wykorzystano także m.in.: metodykę zalecaną przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej „Ochrona
przed suszą w planowaniu gospodarowania wodami. Metodyka postępowania”, Komunikat Komisji
Europejskiej w sprawie niedoboru wody i susz z 2012r. Wykaz działań przygotowano również w
oparciu o wnioski z przeglądu krajowych oraz lokalnych planów, programów i dokumentów
planistycznych.
Przy tworzeniu wykazu działań odniesiono się do uprawnień dyrektora regionalnego zarządu
gospodarki wodnej, ustanowionych na mocy ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.),
odnoszących się do działań podejmowanych w momencie ogłoszenia klęski żywiołowej z powodu
suszy.
Wyszczególnione zostały te działania, które są zasadne oraz adekwatne do stopnia zagrożenia
zjawiskiem suszy i zagrożenia jej skutkami w poszczególnych regionach wodnych. Przy wyborze
działań do Katalogu kierowano się także następującymi kryteriami: możliwość skutecznego wdrożenia
i realizacji działania, efektywność działania w stosunku do grup użytkowników narażonych na skutki
zjawiska suszy, adekwatność do problemów związanych ze zjawiskiem suszy w regionach wodnych.
Uwzględniane były także działania realizowane aktualnie przez różne instytucje lub projektowane i
zawarte w istniejących planach i programach z zakresu gospodarki wodnej m.in. dotyczące
programów małej retencji. Dodatkowo dokonano analizy wykazu inwestycji przeciwpowodziowych
planowanych do realizacji na obszarze działania RZGW w Warszawie, które mogą potencjalnie
pozytywnie wpływać na ograniczenie skutków suszy. Wykaz tych inwestycji stanowi załącznik cyfrowy
nr 2 i 3 (pliki MS Excel).
Celem działań przewidzianych do realizacji jest w głównej mierze: przeciwdziałanie
występowania zjawiska suszy oraz minimalizacja wpływu skutków suszy na poszczególnych
użytkowników wód, w tym na zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego. Działania
przewidziane są do realizacji na obszarze poszczególnych regionów wodnych, w szczególności zaś na
obszarach wyznaczonych jako narażone na występowanie skutków zjawiska suszy. Dla tych obszarów
wskazano działania zarówno techniczne jak i nietechniczne oraz działania ekonomiczno-prawne
zachęcające do oszczędnego gospodarowania zasobami wody.
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W wykazie działań przeciwdziałających oraz łagodzących skutki suszy wykorzystano wyniki
opracowania WIND-HYDRO (2014) w zakresie wstępnej oceny możliwości zwiększenia naturalnej
retencji w obszarach narażonych na ryzyko występowania suszy oraz uwzględniono zawarte w nim
propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych.
Zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm., art. 31, ust. 2)
korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych ani
powodować marnotrawstwa wody. W gospodarowaniu wodą ważną rolę odgrywa prowadzenie
działań na rzecz ochrony zasobów wodnych oraz zachowania różnorodności biologicznej. Cele takich
działań powinny zmierzać w głównej mierze do:






dbałości o jakość wód - dążenia do zachowania czystości naturalnych zasobów wód,
oszczędnego korzystania z wody,
podnoszenia zdolności retencyjnych zlewni głównie poprzez stosowanie form
nietechnicznych, np. podnoszenie poziomu próchnicy w glebach, zwiększanie lesistości,
prowadzenia regulacji cieków wodnych przy uwzględnieniu wymogów ochrony
różnorodności biologicznej,
pełnego wykorzystania warunków siedliskowych do szeroko rozumianej ochrony i
kształtowania zasobów wodnych.

Przy identyfikacji działań przeciwdziałających skutkom suszy uwzględniony został podział na
działania:
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

Dla każdego działania zawartego w Katalogu opracowano:
a.
b.
c.
d.
e.

opis zawierający wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy;
zalecenia do stosowania działań w zależności od kategorii zagrożenia suszą;
podmioty odpowiedzialne za realizację działań;
podstawy prawne zadania, jeżeli dotyczy;
analizę efektywności poszczególnych działań. Analiza ta objęła przewidywane rezultaty
działań z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia zjawiska suszy;
f. informację o kosztach działania (jeżeli było to możliwe);
g. analizę kosztów i korzyści poszczególnych działań.
Przy wyborze działań do realizacji dla poszczególnych gmin i JCWP wzięto pod uwagę
następujące aspekty:
 specyfikę obszarów, w szczególności: rodzaj występującej suszy, hierarchizację obszarów
narażonych na skutki występowania suszy;
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grupy użytkowników wód, dla których susza stanowi największą przeszkodę w prowadzeniu
działalności;
ekosystemy od wód zależne, w szczególności obszary Natura 2000;
wstępną ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych.

Działania do poszczególnych gmin i JCWP przyporządkowano na podstawie opisanych w
Katalogu: charakterystyki działania, wskazań dotyczących stosowania działań w zależności od rodzaju
suszy, analizy efektywności, analizy kosztów i korzyści oraz zaleceń do stosowania działań w
zależności od kategorii zagrożenia suszą. Wskaźnikowy opis przyjętych kryteriów doboru działań do
jednostek przestrzennych zawiera rozdział 4.2. a w kolejnym punkcie pracy zamieszczono opis metod
oceny efektywności działań (rozdział 4.3.).
Należy mieć również na uwadze fakt, iż poszczególne działania, przyporządkowane do gmin,
każdorazowo powinny być weryfikowane przez gminę lub inną jednostkę administracji publicznej
(wskazano w opisie działań). Należy każdorazowo przeanalizować, przed podjęciem decyzji o
wdrażaniu działania, proponowaną lokalizację, możliwości jego wdrożenia, analizę potencjalnych
wpływów (m.in. na środowisko) oraz inne aspekty mające wpływ na realizację planowanych działań.

4. WYKAZ DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH OGRANICZENIU SKUTKÓW SUSZY NA
OBSZARACH REGIONÓW WODNYCH NA TERENIE RZGW W WARSZAWIE
Wynikiem przeglądu dostępnych i wskazywanych w zapisach legislacyjnych działań służących
ograniczeniu skutków suszy jest poniższy wykaz (Tabela 1). Zawiera on 28 działań, które wskazano
jako celowe i opcjonalne do stosowania na terenie RZGW w Warszawie. W wykazie zawarto zalecenia
do zastosowania działań w zależności od kategorii zagrożenia suszą w ujęciu 4 klas zagrożenia
zgodnie z wynikami pracy „Wskazanie obszarów …” (WIND-HYDRO 2014). Każdy z przygotowanych
Katalogów czerpie działania i odnosi się do ich charakterystyki przygotowanej w kolejnym rozdziale –
nr 5.

4.1. WYKAZ DZIAŁAŃ EKONOMICZNO-PRAWNYCH ZACHĘCAJĄCYCH DO OSZCZĘDNEGO
GOSPODAROWANIA WODĄ
W opracowanych Katalogach ujęto poniższy zestaw działań ekonomiczno-prawnych
zachęcających do oszczędnego gospodarowania wodą:






opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy (działanie nr 7),
promowanie systemów gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych (w ramach działania
nr 20 zwiększanie retencji na obszarach zurbanizowanych),
racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie
rozwiązań związanych z zamkniętymi obiegami wody i wodooszczędnymi technologiami
produkcji (działanie nr 21),
opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy i racjonalizacji zużycia wody (działanie nr 28).
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Ponadto działaniami prawnymi zachęcającymi do oszczędzania zasobów wodnych są:



weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód (działanie nr 8),
czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody (działanie nr 1).

Działania te są zgodne z hierarchią możliwych rozwiązań oraz wariantów polityki służących
rozwiązywaniu problemów związanych z wodą, zawartych w Komunikacie KE z 2012r. Komunikat ten
określa, iż środki zapobiegawcze powinny być ukierunkowane na główne czynniki sprawcze
niedoboru wody i susz oraz wprowadzanie środków towarzyszących, takich jak pomiary, ustalanie
cen / dotacje i ograniczenie zużycia wody. Zgodnie z tym dokumentem koordynacja z innymi
procesami planowania oraz dostępność środków finansowych są niewystarczające. także komunikat
wskazuje jednocześnie na problem braku odpowiednich ustaleń dotyczących powiązań między
niedoborem wody a przepływami nienaruszalnymi. Głównym celem działań związanych z suszami
powinno być przywrócenie lub utrzymanie stanu zasobów wodnych na odpowiednim poziomie w
dorzeczach rzek, przy jednoczesnym pełnym uwzględnieniu zapotrzebowania na wodę ekosystemów
wodnych.
Przy opracowaniu odpowiednich rozwiązań problemów związanych z suszą muszą zostać
uwzględnione następujące elementy (Komunikat KE, 2012):
 częsty brak efektywności aktualnej polityki cen wody na szczeblu krajowym,
 planowanie przestrzenne,
 konieczność przyjęcia działań na rzecz oszczędności wody, co wymaga hierarchizacji
priorytetów, zarówno w zakresie rozwiązań (aby uniknąć, w możliwie największym zakresie,
dodatkowej infrastruktury wodociągowej), jak i wykorzystania wody (zaopatrzenie ludności
jest w tej kwestii priorytetowe),
 konieczność działania w sposób zintegrowany i opierania się na informacjach naukowych.
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Tabela 1 WYKAZ DZIAŁAŃ I WSKAZANIA DOTYCZĄCYCH STOSOWANIA DZIAŁAŃ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SUSZY I KATEGORII ZAGROŻENIA SUSZĄ .
Rodzaj suszy
Lp.

Nazwa działania

kategoria zagrożenia

atmosferyczna
I

II

III

IV

rolnicza
I

II

III

hydrologiczna
IV

hydrogeologiczna

I

II

III

IV

I

II

III

IV

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BIEŻĄCE
1

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody

3

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków
do wód albo do ziemi
Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych

4

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie

2

5
6

X

X

Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym:
przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i
roślin przemysłowych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności
korzystającej dotychczas z zasobów wód powierzchniowych
KRÓTKOOKRESOWE

X

X

X

X

X

X

7

Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

8

11

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w
sposób umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania
ludności w wodę (awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy
itp.)
Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia

12

Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

X

X

13

X

X

14

DŁUGOOKRESOWE
Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające
Budowa obiektów tzw. dużej retencji

X

X

X

X

15

realizacja zadań Programów Małej Retencji

X

X

X

X

9
10

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27
28

Zwiększanie retencji na obszarach leśnych
Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie
istniejących systemów wodociągowych
Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin
uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą (o mniejszych potrzebach
wodnych i głębszym systemie korzeniowym), w tym także odpowiednie
nawożenie gleb.

X

X

Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym
wprowadzenie rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów
wody i wodooszczędnych technologii produkcji
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów
oraz funkcji retencyjnych cieków
Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed
zjawiskiem suszy
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in.
konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Legenda:
- I kategoria zagrożenia suszą (najniższa) (obszary słabo/nienarażone na występowanie suszy)
I
- II kategoria zagrożenia suszą (obszary umiarkowanie narażone)
II
- III kategoria zagrożenia suszą (obszary bardzo narażone)
III
- IV kategoria zagrożenia suszą (najwyższa) (obszary silnie narażone)
IV
X/- wskazania/przeciwwskazania realizacji działania
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Tabela 2 RANKING EFEKTYWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W KATALOGU W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SUSZY I GRUPY

UŻYTKOWNIKÓW WÓD.

przemysł

gospodarka
komunalna

leśnictwo

rolnictwo/
gospodarka rybacka

ekosystemy od wód
zależne

suma

ranking efektywności

wpływ na grupy użytkowników wód

1

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody

-

+

0

-

+

0

V

2

Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo
do ziemi

-

+/-

0

-

+

-1

VI

3

Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych

-

+

+

+

+

3

II

4

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie

0

0

0

+

0

1

IV

5

Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie oceny
potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych

0

0

0

+

0

1

IV

6

Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej
dotychczas z zasobów wód powierzchniowych

0

+

0

0

0

1

IV

Lp.

Nazwa działania

BIEŻĄCE

KRÓTKOOKRESOWE

7

Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy

+/-

+

0

0

+

2

III

8

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód

+/-

+/-

0

+/-

+

1

IV

9

Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień

0

0

+

+

+

3

II

10

Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę
(awaryjne źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.)

0

+

0

0

0

1

IV

11

Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia

0

+

0

0

0

1

IV

12

Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych

0

0

0

+

0

1
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DŁUGOOKRESOWE

13

Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające

0

0

0

+

+

2

III

14

Budowa obiektów tzw. dużej retencji

+

+

+

0

+/-

3

II

15

realizacja zadań Programów Małej Retencji

0

0

+

+

+

3

II

16

Zwiększanie retencji na obszarach leśnych

0

0

+

+

+

3

II

17

Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących
systemów wodociągowych

+

+

0

0

+/-

2

III

18

Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych

0

0

0

+

+

2

III

19

Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych
bardziej odpornych na suszę rolniczą (o mniejszych potrzebach wodnych i głębszym
systemie korzeniowym), w tym także odpowiednie nawożenie gleb.

+

0

0

0

0

1

IV

20

Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych

0

+

0

0

+

2

III

21

Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie
rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych
technologii produkcji

+/-

0

0

0

+

1

IV

22

Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz
funkcji retencyjnych cieków

0

0

+

+

+

3

II

23

Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych

0

0

+

+

+

3

II

24

Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy

+

+

+

+

+

5

I

25

Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości
szkód spowodowanych suszą

+

+

+

+

+

5

I

26

Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. konieczności
oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi

+

+

+

+

+

5

I

27

Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie
działań ograniczających skutki suszy

+

+

+

+

+

5

I

28

Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające
działania z zakresu ograniczania skutków suszy

+

+

+

+

+

5

I

Legenda: kategorie efektywności poszczególnych działań
(I – najbardziej efektywne, VI- najmniej efektywne); +, 0, +/-, - - skala oddziaływania, spodziewany rezultat działania odpowiednio: pozytywny, obojętny (brak wpływu),
wpływ trudny do określenia (może być zarówno pozytywny jak i negatywny), negatywny; suma – suma przewidywanych rezultatów działania pozytywnych i
negatywnych dla poszczególnych użytkowników wód

4.2. METODYKA IDENTYFIKACJI DZIAŁAŃ W JEDNOSTKACH PRZESTRZENNYCH
W opracowaniu przedmiotowych Katalogów działań koniecznym było przeprowadzenie
wielokryterialnej analizy obejmującej ocenę stanu zagrożenia suszą i jej skutkami dla użytkowników
oraz warunków i czynników określających podstawy wyboru działań łagodzących skutki suszy.
Jednostkami przestrzennymi dla których zbudowano wykazy działań były gminy (wg przebiegu granic
udostępnionych przez CODGiK1 – aktualnych na 2012r.) oraz zlewnie Jednolitych Części Wód
Powierzchniowych. Każde z działań otrzymało zakres warunków koniecznych by mogło być
przypisane do jednostki która je spełnia. Zestawienie warunków i ich wskaźnikowa ocena zostały
zebrane w tabeli załącznika 1.
Pod względem wykorzystanych danych do scharakteryzowania jednostek przestrzennych
wykorzystano szeroki zakres bazodanowy. Wykorzystano wyniki identyfikacji zagrożenia zjawiskiem
suszy i ryzyka jego skutków na terenie RZGW w Warszawie przytaczanego już wcześniej
opracowania. Wykorzystano także wyniki wstępnej oceny możliwości powiększenia zasobów
dyspozycyjnych w obszarach narażonych na skutki suszy, którą poszerzono o dane na temat
planowanych inwestycji w ramach Planu Zarządzania Ryzykiem Powodziowym. Do wskazania
obszarów w których realizowany jest pobór wód powierzchniowych i podziemnych
zaimplementowano przetworzone dane katastru RZGW w Warszawie. Dane o lokalizacji
przestrzennej ujęć analizowano w agregacji do gmin podzielonych granicami zlewni bilansowych,
stąd też względem oszacowania użytkowania zasobów wodnych w Jednolitych CWP posłużono się
orientacyjnym wynikiem uzyskanym z gmin wchodzących w granice danej części wód.
Do określenia stopnia pokrycia terenu przez lasy, tereny zurbanizowane i rolnicze
wykorzystano zasoby bazy danych obiektów ogólnogeograficznych – BDO250GIS, której stan
aktualności jest na 2012-2013, z ostatnią aktualizacją z 12 lipca 2014r. Zasób plików SHP jest
dostępny
na stronie http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/bdo250gis.html i
udostępniany nieodpłatnie na podstawie art. 40a ust. 2 pkt.1 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r., Dz. U. z 2014 r. poz.897 (tekst jednolity). W analizach
opracowano warstwę tematyczną POKRYCIE TERENU, którą sklasyfikowano wg poniższego klucza
atrybutów:
WARTOŚĆ ATRYBUTU

kod wart

Typ użytkowania

zabudowa mieszkalna zwarta
1
zabudowa mieszkalna rozproszona
2
TERENY MIEJSKIE
tereny przemysłowe, handlowe i kolejowe
3
zieleń miejska
4
grunty orne
5
sady, plantacje
6
TERENY ROLNICZE
łąki, pastwiska
7
inne tereny rolnicze
8
lasy liściaste
9
lasy iglaste
10
LASY
lasy mieszane
11
źródło: Zestawienie opisu danych BDOT – „Struktura atrybutów i system kodowania Bazy
Danych Ogólnogeograficznych skala 1:250 000”

1

Dane państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – PRG
(http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prg.html)
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Poniżej zestawiono wykaz kryteriów uwzględnionych przy kierowaniu działań do gmin i JCWP
(szczegóły założeń wskaźnikowych zawiera załącznik 1):
 kategorie (klasy) zagrożenia suszą atmosferyczną, rolniczą, hydrologiczną i
hydrogeologiczną
 poziom stwierdzonego ryzyka wystąpienia skutków susz rolniczej, hydrologicznej i
hydrogeologicznej w tym także skutków suszy rolniczej na rolnictwo i suszy hydrologicznej
na ekosystemy od wód zależnych
 występowanie zbiorników wodnych
 analiza sieci rzecznej i systemu melioracji (rowy melioracyjne)
 występowanie ekosystemów od wód zależnych
 występowanie obszarów Natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe)
 identyfikacja udziału typów użytkowania terenu w podziale na tereny rolne, miejskie, lasy
 istnienie ująć wód na pobór na cele komunalne
 przegląd i identyfikacja planowanych działań Programów Małej Retencji (PMR)
 przegląd i identyfikacja zaplanowanych w ramach Plany Zarządzania Ryzykiem
Powodziowym (PZRP) – inwestycje budowy.
Wprowadzono także kryteria zawierające przeciwwskazania do stosowania działań, np. dla
obszarów zidentyfikowanych jako bardzo i silnie narażone na skutki suszy hydrogeologicznej dodano
warunek ograniczający możliwość dopuszczenia działań nr 4, 6, 11, 12 – czyli związanych ze
zwiększeniem poborów. Ograniczono także możliwość kierowania działania nr 5 (stosowanie
nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej…) na obszary bardzo i silnie narażone na występowanie
skutków suszy hydrologicznej.
Finalnym rezultatem opisu jednostek jest baza danych, do której dla każdego zbudowano
formuły zapytań o ściśle określonych kryteriach jakie przynależą do danego działania. Wyniki zapytań
układają się w tabelę atrybutów gotową do użycia w analizach GIS i wizualizacji wyników dla
poszczególnych regionów wodnych i jednostek im przynależnym. Przygotowany arkusz kalkulacyjny
MS Excel zapytań bazodanowych, co ważne daje możliwość aktualizacji danych na bieżąco oraz
testowania wariantowego. Wyniki wyboru działań dla poszczególnych gmin czy JCWP mają układ
tabeli z zapisem: „1” – gdy działanie zostało przypisane do jednostki, „-” – gdy działanie nie jest
rekomendowane (jednostka przestrzenna nie spełnia kryteriów wyboru).
Działania przypisano do wszystkich jednostek przestrzennych znajdujących się w graniach
regionów wodnych RZGW w Warszawie. Decyzję o takim podejściu zdeterminowały zapisy
legislacyjne, które wyraźnie określają, iż konieczność uwzględniania zapisów Planu przeciwdziałania
skutkom suszy w pozwoleniach wodnoprawnych bezpośrednio wynika z ustawy Prawo wodne i
obowiązuje na terenie całego kraju, a nie tylko na obszarach zidentyfikowanych jako nią zagrożone
(Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw –
Dz.U. 2014 poz. 850.). Dodatkowo działania długookresowe o zasięgu regionalnym i krajowym (nr 2428) czy krótkookresowe działania o numerach 7, 8, 9, 10 nie są możliwe do realizacji przy zerwaniu
ciągłości przestrzennej. Zachowanie ciągłości przestrzennej jest także istotne w odniesieniu do
pozostałych działań Katalogów, m.in.: zwiększania retencji leśnej, która realizowana jest w
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nadleśnictwach; także renaturyzacyjne i odtworzeniowe działania na ekosystemach wymagają
realizacji w układzie co najmniej zlewniowym.
Wyróżnienie co do priorytetyzacji obszarów w pierwszej kolejności wymagających podjęcia
działań zamieszczonych w Katalogach przeprowadzono poprzez wskazanie gmin i JCWP na których
stwierdzono znaczne i silne ryzyko skutków susz rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej.
Niezależne czy poziom stwierdzonego ryzyka dotyczył tylko jednego czy wszystkich wymienionych
susz. Oceny narażanie na skutki suszy atmosferycznej nie uwzględniono, gdyż jak podano w
opracowaniu „Wskazanie obszarów…” (WIND-HYDRO 2014) i zgodnie z obowiązującym podejściem
europejskich służb monitoringu suszy EDO, deficyty opadów do momentu osiągnięcia fazy suszy
rolniczej nie są zagrożeniem oraz mogą wystąpić w każdej części regionów.

4.3. METODYKA OCENY EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ
Dla poszczególnych działań w Katalogu przeprowadzono analizę ich efektywności ze względu
na grupy użytkowników wód, którzy są jednocześnie odbiorcami efektów wprowadzanego działania.
Przez efektywność rozumie się ocenę przewidywanych rezultatów wdrożenia działania dla odbiorców
efektów tego działania. Taka definicja jest bliska pojęciu skuteczności, miarą skuteczności działania
jest osiągnięcie lub nie osiągnięcie zamierzonego celu. Zatem ocena skuteczności to sprawdzenie, czy
działania przyniosły oczekiwane rezultaty (Becla, A., i in. 2012).
Wyróżniono 5 grup użytkowników:
 GOSPODARKA KOMUNALNA,
 PRZEMYSŁ,
 LEŚNICTWO,
 ROLNICTWO/ GOSPODARKA RYBACKA,
 EKOSYSTEMY OD WÓD ZALEŻNE.
Oceny efektywności dokonano na podstawie określenia wpływu wdrożenia każdego z działań
na poszczególne grupy użytkowników (ocena ta znajduje się w opisie każdego z działań). Analizowano
skutki pozytywne i negatywne dla każdej z grup użytkowników. Przez skutki pozytywne rozumie się
m.in. korzyści z wprowadzonego działania mające wpływ na poprawę funkcjonowania użytkowników
wód lub efekty w postaci zapobieżenia negatywnym skutkom suszy. Uwzględnione efekty negatywne
to m.in. utracone korzyści wynikające z wprowadzonego działania (różnego rodzaju ograniczenia w
prowadzonej działalności), konieczność poniesienia nakładów związanych z wdrożeniem działania,
pogorszenie się warunków siedliskowych w przypadku ekosystemów od wód zależnych. Dla każdego
działania dokonano jego klasyfikacji pod względem efektywności. Klasyfikacji tej dokonano na
podstawie analizy efektów działania dla poszczególnych grup użytkowników wód odnoszących
pozytywne i negatywne efekty z wprowadzenia każdego działania (np. niektóre z działań będą miały
pozytywny wpływ na wszystkie grupy użytkowników wód, a niektóre tylko na jedną grupę
użytkowników). Miarę efektywności każdego z działań stanowi suma rezultatów pozytywnych i
negatywnych z wdrożenia działania ze względu na odbiorców efektów tego działania. Klasyfikacja ta
jest 5-stopniowa, I kategoria wskazuje działania, które są najbardziej efektywne, tzn. oddziałują
pozytywnie na największą liczbę użytkowników, natomiast kategoria V określa działania najmniej
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efektywne. Na tej podstawie dla każdego działania przypisano odpowiednią kategorię efektywności
Kolejna tabela przedstawia hierarchizację działań pod względem ich efektywności dla poszczególnych
grup użytkowników wód (Tabela 2).
Ocena efektywności na poziomie przeprowadzonej identyfikacji list działań w obrębie
jednostek przestrzennych (gmina, JCWP) powinna zatem zwaloryzować priorytetowość kolejności
wdrażania działań. Najpilniejsze we wdrażaniu i najefektywniejsze w ograniczaniu skutków susz dla
użytkowników są działania długookresowe związane z edukacją (nr 26), systemem sprawnego
monitoringu zjawiska suszy (nr 24, 25) oraz działaniami legislacyjnymi i ustaleniem reguł
finansowania przedsięwzięć ograniczających skutki suszy (nr 27, 28). Ich wdrażanie zachodzi w skali
regionalne i krajowej stąd ich efektywność oceniono najwyżej. Należy zwrócić uwagę, iż efektywność
działań bieżących, czyli realizowanych bezpośrednio w czasie zdarzenia suszy działania, otrzymały
niższą ocenę efektywności. Zatem dokonana ocena jednoznacznie wskazuje, iż znacznie większe
efekty długofalowe przynoszą działania zapobiegające powstawaniu skutków suszy zanim one
wystąpią (działania krótkookresowe i długookresowe). Doraźne ograniczanie korzystania z zasobów
wodnych zapobiega nakładaniu się niedoborów generowanych użytkowaniem wód i przez to
pogłębianiu skutków suszy (hydrologicznej i hydrologicznej). Natomiast działania bieżące nie
wpływają na podnoszenie odporności obszarów na suszę.
W omawianej grupie działań jedynie prowadzenie zmiany sposobu gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych zyskało wysoką notę efektywności. Wnioski z analizy kosztów i korzyści
(rozdział 6) dowodzą, iż z ekonomicznego punktu widzenia działania dopuszczające okresowe
korzystanie z zasobów ze zmianą celu (działania nr 4 i 6) jest korzystniejsze niż budowa nowych ujęć,
których istnienie może dodatkowo sprzyjać uszczuplaniu zasobów dyspozycyjnych.
Praktyczne wykorzystanie Katalogów w każdym z regionów wodnych RZGW w Warszawie
powinno obejmować etap indywidualnego w ramach jednostek administracyjnych rozparzenia listy
działań z uwzględnieniem kategorii efektywności. Jest to szczególnie ważne w przypadku
równoważnych ocen efektywności między kilkoma działaniami i ustaleniem rang ważności
implementacji.
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5. CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ
5.1. CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD W ZAKRESIE POBORU WODY
(działanie Nr 1)
Nazwa działania 1. - CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD W ZAKRESIE POBORU WODY
Ustawa prawo wodne - Art. 88t. ust. 1, art. 136 ust. 1 (Dz.U. 2012 poz.
Podstawa prawna:
145 z późn. zm.)
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Dyrektor RZGW

zakłady pobierające wodę

przemysł ,gospodarka komunalna, rolnictwo, ekosystemy od wód
zależne
w przypadku wprowadzenia stanu klęski suszy w celu ograniczenia jej
skutków, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzenie czasowych
ograniczeń w korzystaniu z wód, w zakresie poboru wody
Susza hydrologiczna i hydrogeologiczna / cały obszar w chwili ogłoszenia
stanu klęski żywiołowej z powodu suszy
wpływ na dystrybucję zasobów wody; zmiana przestrzennego
wykorzystania zasobów, dostosowana do ich dostępności; umożliwienie
równego dostępu do zasobów wodnych dla użytkowników ujmujących
wody do zaopatrzenia ludności, negatywny efekt mogą odczuć zakłady z
uwagi na dotyczące ich ograniczenia
Koszty działania są ponoszone przez przemysł, energetykę i rolnictwo.
Ich wielkość jest trudna do oszacowania, ponieważ brak jest
wystarczających danych o czasie trwania ograniczenia i w jakim stopniu
przyczyniło się to do strat poniesionych przez wymienione sektory.
Ponadto wymienione sektory charakteryzują się spadkiem zużycia wody
w procesach produkcyjnych, co znacząco utrudnia określenie przyszłych
kosztów na podstawie historycznych danych.
Bieżące / Nietechniczne
Ekosystemy od
Przemysł i Gospodarka
wód zależne
Rolnictwo Leśnictwo
Energetyka komunalna
0
+
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Przepisy ustawy Prawo wodne zezwalają na ograniczanie bez odszkodowania praw
wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej w
przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej z powodu suszy, w celu ograniczenia jej skutków
może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w
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szczególności w zakresie poboru wody. Wprowadzenie czasowych ograniczeń powoduje zawieszenie
wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Konieczne jest przygotowanie
pogłębionych zasad stosowania tego uprawnienia, jako jednego z podstawowych w obszarach
występowania suszy.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane jest do stosowania na całym obszarze w chwili ogłoszenia stanu klęski
żywiołowej z powodu suszy. Działanie wskazane jest do stosowania w przypadku wystąpienia suszy
hydrologicznej lub hydrogeologicznej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA (na zielono zaznaczono podstawę prawną)
W art. 88t ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) przewidziano możliwość
wdrożenia tego działania. Przepis ten stanowi, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej, w celu ograniczenia skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w
szczególności w zakresie poboru wody. Wprowadzenie wspomnianych ograniczeń, zawiesza
wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych, co istotne, zakładom nie
przysługuje z tego tytułu odszkodowanie. Przez zakłady zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 25 ustawy Prawo
wodne rozumie się podmioty korzystające z wód w ramach korzystania szczególnego, wykonujące
urządzenia wodne lub wykonujące inne działania wymagające pozwolenia wodnoprawnego.
Odszkodowania nie mogą żądać jedynie zakłady, a więc podmioty inne niż zakłady mogą ubiegać się
o odszkodowanie za zawieszenie uprawnień w zakresie korzystania z wód. Należy dodatkowo wziąć
pod uwagę fakt, iż zaistnienie suszy nie jest od razu jednoznaczne ze stanem klęski żywiołowej. Stan
klęski żywiołowej definiuje art. 3 pkt. 1 ustawy o stanie klęski żywiołowej (Dz.U. 2002 Nr 62 poz. 558)
jako „katastrofę naturalną lub awarię techniczną, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej
liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i
ochrona mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków, we
współdziałaniu różnych organów i instytucji oraz specjalistycznych służb i formacji działających pod
jednolitym kierownictwem”. Dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może skorzystać ze
swych uprawnień jedynie w sytuacji wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, samo spełnienie tego
kryterium nie daje jeszcze podstawy do wykonywania w/w uprawnień. Działania podejmowane przez
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej muszą ponadto zmierzać jedynie do ograniczania
skutków suszy. Wprowadzone ograniczenie powinno doprowadzić do osiągnięcia zamierzonego celu.
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga sporządzenia aktu prawa miejscowego,
który będzie miał charakter tymczasowy. Czas obowiązywania takiego aktu jest uzależniony od
niezbędności jego obowiązywania. Ograniczenia te mogą obowiązywać jedynie w okresie
niezbędnym i koniecznym do osiągnięcia celów w nim ustalonych. Istotne jest również to, że
ograniczając uprawnienia wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, dyrektor regionalnego zarządu
gospodarki wodnej nie ogranicza obowiązków wynikających z tych pozwoleń.
Ponadto zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy Prawo wodne organ właściwy do wydania pozwolenia
wodnoprawnego może z urzędu cofnąć lub ograniczyć pozwolenie wodnoprawne bez
odszkodowania, m.in. jeżeli:
- zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w
pozwoleniu;
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- zakład nie realizuje obowiązków wobec innych zakładów posiadających pozwolenie wodnoprawne,
uprawnionych do rybactwa oraz osób narażonych na szkody, albo nie realizuje przedsięwzięć
ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko, ustalonych w pozwoleniu;
- zasoby wód podziemnych uległy zmniejszeniu w sposób naturalny;
- jest to konieczne dla osiągnięcia celów środowiskowych w zakresie wynikającym z planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, warunków korzystania z wód regionu wodnego lub
warunków korzystania z wód zlewni i uzasadnione wynikami monitoringu wód;
- nastąpiło zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych i jest to uzasadnione danymi z monitoringu
wód oraz wynikami dodatkowego przeglądu pozwoleń wodnoprawnych.
Aktualnie dla wdrożenia niniejszego działania istnieje podstawa prawna do ograniczenia
uprawnień na pobór wód.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie bezpośrednio wpłynie na dystrybucję zasobów wody, to przyczyni się do zmiany
przestrzennego wykorzystania zasobów, które będzie dostosowane do ich dostępności. to
wprowadzenie w/w ograniczeń przyczyni się do umożliwienia równego dostępu do zasobów o
chwilowym ograniczeniu jego wielkości. Taka czasowa redukcja poboru wody w okresie stanu klęski
żywiołowej przyczyni się do zachowania przepływu nienaruszalnego w ciekach (co będzie korzystne
dla naturalnego ekosystemów od wód zależnych) oraz pośrednio do ochrony zbiorników wód
podziemnych. Całkowity zakaz poboru wody nie może dotyczyć poboru wód na cele zaopatrzenia
ludności.
Największy pozytywny efekt implementacji niniejszego działania odczują użytkownicy ujmujący
wody do zaopatrzenia ludności (zakłady wodociągowe). Natomiast pozostałe grupy użytkowników
(takie jak zakłady o których mowa w art. 88t ust. 2) narażonych na skutki wystąpienia zjawiska suszy
hydrologicznej lub/i hydrogeologicznej z uwagi na dotyczące ich ograniczenia poboru odczują
rezultaty negatywne w odniesieniu do prowadzonej działalności gospodarczej (np. ograniczenie
produkcji, a co za tym idzie również i przychodów).
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5.2. CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ŚCIEKÓW DO WÓD ALBO DO ZIEMI (działanie Nr 2)
Nazwa działania 2. - CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD W ZAKRESIE WPROWADZANIA
ŚCIEKÓW DO WÓD ALBO DO ZIEMI
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Ustawa prawo wodne - Art. 88t. ust. 1, art. 136 ust. 1 (Dz.U. 2012 poz. 145
z późn. zm.)
Dyrektor RZGW

zakłady wprowadzające ścieki do wód lub do ziemi

gospodarka komunalna, rolnictwo, środowisko (ekosystemy od wód
zależne)
w przypadku wprowadzenia stanu klęski suszy w celu ograniczenia jej
skutków, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzenie czasowych
ograniczeń w korzystaniu z wód, w zakresie wprowadzania ścieków do
wód albo do ziemi
Susza hydrologiczna i hydrogeologiczna / cały obszar w chwili ogłoszenia
stanu klęski żywiołowej z powodu suszy
zapobieganie gwałtownemu pogorszeniu się stanu wód
powierzchniowych; ochronę siedlisk od wód zależnych; zabezpieczenie
ujęć wód powierzchniowych; negatywne skutki mogą odczuć zakłady
odprowadzające ścieki oraz oczyszczalnie ścieków

Koszty działania są ponoszone przez podmioty wprowadzające ścieki, i
związane są z czasowym magazynowaniem ścieków i/lub wstrzymaniem
Informacja o kosztach:
produkcji. Ponieważ brak jest odpowiednich informacji oraz nie
prowadzono dotychczas badań w tym zakresie , koszty podjęcia tego
działania można oszacować dopiero po jego wdrożeniu.
Typ działania:
Bieżące / Nietechniczne
Przemysł i
Gospodarka Rolnictwo Leśnictwo
Ekosystemy od
Wpływ na poszczególnych
Energetyka
komunalna
wód zależne
użytkowników wód:
-/+
0
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Przepisy ustawy Prawo wodne naprze widują możliwość ograniczania, bez odszkodowania,
praw wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. Jednym z tego rodzaju ograniczeń jest czasowe
ograniczenie w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być stosowane na całym obszarze, niezależnie od stopnia zagrożenia suszą, w
chwili ogłoszenia stanu klęski żywiołowej z powodu suszy.
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Działanie wskazane jest do stosowania w przypadku wystąpienia suszy hydrologicznej lub
hydrogeologicznej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Podstawę prawną dla wody wdrożenia tego działania stanowi art. 88t ustawy Prawo wodne (Dz.U.
2012 poz. 145 z późn. zm.). Przepis ten stanowi, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski
żywiołowej, w celu ograniczenia skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej
może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w
szczególności w zakresie poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany
sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Wprowadzenie wspomnianych
czasowych ograniczeń, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń
wodnoprawnych,, zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
Należy tu zauważyć, że choć decyzja o wprowadzeniu czasowego ograniczenia może być wydana
przez dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej, to możliwość ta, uzależniona jest od
wcześniejszego wprowadzenia stanu klęski żywiołowej. Przy tym ograniczeniu istotne jest również to,
że ograniczając uprawnienia wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, nie ogranicza się
obowiązków wynikających z tych pozwoleń.
Mimo, iż w art. 88t ustawy Prawo wodne nie ma informacji jaką formę powinien mieć akt prawa
miejscowego, to z uwagi na to, że dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej jest organem
monokratycznym, będzie to zarządzenie. Zarządzenie to powinno mieć zawsze charakter aktu
czasowego, przy czym dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej ma obowiązek podać na jaki
czas takie ograniczenia wprowadza. W czasie zjawiska suszy, w przypadku ograniczenia poborów
wody, zaobserwowany będzie także spadek zrzutu ścieków, dlatego należałoby określić mniejsze
dopuszczalne stężenia substancji w ściekach, a nie jedynie ograniczenie ilości zrzucanych ścieków.
Możliwe jest także, w zakładach, które mają taką możliwość, czasowe przetrzymanie ścieków do
czasu ustąpienia lub zmniejszenia skutków zjawiska suszy.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie ma na celu zapobieganie gwałtownemu pogorszeniu się jakości wód powierzchniowych,
do których następuje zrzut ścieków. W okresach suszy, na skutek spadku poziomu wody, może dojść
do znacznego zanieczyszczenia cieków. Ograniczenie to powinno być stosowane w odniesieniu do
największych zakładów odprowadzających ścieki. Rezultatem działania będzie ochrona wód przed
znacznym pogorszeniem się ich jakości, co z pewnością przyczyni się do ochrony siedlisk od wód
zależnych. miało wprowadzenie w/w ograniczeń będzie miało także pozytywny wpływ na ujęcia wód
powierzchniowych, zlokalizowanych na tych samych ciekach, do których ograniczony zostanie zrzut
ścieków.
Największy pozytywny efekt implementacji niniejszego działania odczują użytkownicy wód
ujmujący wody do zaopatrzenia ludności (zakłady wodociągowe) a także ekosystemyosystemy od
wód zależne. Jednakże odczuwalne będą także negatywne skutki, zwłaszcza przez duże zakłady
przemysłowe odprowadzające ścieki oraz oczyszczalnie ścieków, z uwagi na dotyczące ich
ograniczenia, (odczują rezultaty negatywne w odniesieniu do prowadzonej działalności
gospodarczej).
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5.3. ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
(działanie Nr 3)
Nazwa działania 3. - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Ustawa prawo wodne - Art. 88t. ust. 1, art. 136 ust. 1 (Dz.U. 2012 poz.
145 z późn. zm.)
Dyrektor RZGW

podmioty zarządzające zbiornikami retencyjnymi

gospodarka komunalna, środowisko (ekosystemy od wód zależne),
rolnictwo, leśnictwo
w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej z powodu suszy w
celu ograniczenia jej skutków, w drodze aktu prawa miejscowego,
wprowadzenie czasowych ograniczeń w korzystaniu z wód, w zakresie
zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych w
zależności od rodzaju zbiornika oraz typu korzystania z niego
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza / cały obszar w chwili
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej z powodu suszy
wpływ na dystrybucję zasobów wody; zmiana wykorzystania zasobów;
dostarczanie wody w miejsca, w których jej brak jest najbardziej
odczuwalny i prowadzi do największych strat zarówno gospodarczych jak i
środowiskowych
Przy podjęciu tego działania można spodziewać się wystąpienia kosztów
dwojakiego rodzaju:
- straty spowodowane podtopieniami – utrzymywanie wyższego poziomu
wody w zbiornikach przeciwpowodziowych zmniejszy ich możliwości
retencyjne – koszty te są możliwe do oszacowania jedynie po wdrożeniu
działania
- ograniczenie produkcji energii elektrycznej w Małych Elektrowniach
Wodnych – koszty utraconej produkcji są trudne do oszacowania,
ponieważ MEW są obecnie uzależnione od wielkości przepływu w
zbiornikach oraz nie wykorzystują w pełni swojej sprawności. Koszty są
możliwe do oszacowania po wdrożeniu działania.
Bieżące / Nietechniczne
Przemysł i Gospodarka
Energetyka komunalna
+

Rolnictwo
+

Leśnictwo
+

Ekosystemy od
wód zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
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1) OPIS DZIAŁANIA
a) Przepisy ustawy Prawo wodne pozwalają na stosowanie ograniczeń praw wynikających z
pozwoleń wodnoprawnych. Jednym z tego rodzaju ograniczeń jest zmiana sposobu gospodarowania
wodą w zbiornikach retencyjnych. Zmiany sposobów gospodarowania wodą w zbiornikach
retencyjnych będą różniły się w zależności od rodzaju zbiornika oraz typu korzystania z niego. Zmiany
w gospodarowaniu zbiornikami mają przyczynić się do złagodzenia skutków suszy poprzez m.in.:
ograniczenia poborów wody, ograniczenie piętrzenia wody w celu utrzymania przepływu
nienaruszalnego oraz odpowiedniej ilości wody dla użytkowników korzystających z wód poniżej
zbiornika. Do instrukcji gospodarowania wodą, w odniesieniu do zbiorników, które taką instrukcję
posiadają, powinny zostać włączone zapisy jak powinno przebiegać sterowanie wodą w zbiorniku w
chwili wystąpienia zjawiska suszy. zmiana sposobu gospodarowania wodą powinna być w głównej
mierze nakierowana na ograniczanie skutków suszy.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być stosowane w odniesieniu do zbiorników na całym obszarze, , w chwili
ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Wskazaniem do stosowania jest wystąpienie suszy
hydrologicznej, hydrogeologicznej lub rolniczej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Podstawę prawną dla wprowadzenia ograniczenia dotyczącego zmiany sposobu gospodarowania
wodą w zbiornikach retencyjnych stanowi art. 88t ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn.
zm.). Przepis ten stanowi, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu
ograniczenia skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu
prawa miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w
zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. Wprowadzenie wspomnianych
czasowych ograniczeń, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych,
zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.
Możliwość wydania zarządzenia w sprawie wprowadzenia w/w ograniczeń uzależniona jest od
wcześniejszego wydania decyzji innego organu, ogłaszającej stan klęski żywiołowej spowodowanej
suszą
Istotne jest również to, że ograniczając uprawnienia wynikające z pozwolenia wodnoprawnego,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej nie ogranicza obowiązków wynikających z tych
pozwoleń.
Działanie przewidziane jest do realizacji w odniesieniu do zbiorników posiadających instrukcje
gospodarowania wodą, w której możliwe będzie uwzględnienie zapisów dotyczących zmiany sposobu
gospodarowania wodą w przypadku wystąpienia stanu klęski żywiołowej spowodowanej suszą.
Zakres instrukcji gospodarowania wodą, ustanawiają zapisy Rozporządzenia Ministra Środowiska z
dnia 17 sierpnia 2006 r (Dz.U. z 2006 r. Nr 150, poz. 1087) w sprawie zakresu instrukcji
gospodarowania wodą.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Rezultatem wdrożenia działania będzie bezpośredni wpływ na dostępność zasobów wody oraz
zmiana wykorzystania zasobów. Zmiana w sposobie gospodarowania wodą w zbiornikach powinna
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mieć na celu łagodzenie skutków suszy, dostarczanie wody w miejsca, w których jej brak jest
najbardziej odczuwalny i prowadzi do największych strat, zarówno gospodarczych jak i
środowiskowych. Zmiana sposobu gospodarowania wodą będzie zróżnicowana w zależności od
rodzaju i funkcji zbiornika (poniżej przedstawiono opis dla poszczególnych rodzajów zbiorników):
1. Zbiorniki gospodarki rybackiej
Działanie na tego rodzaju zbiornikach powinno mieć na celu ograniczenie poboru wód na
cele stawowej gospodarki rybackiej, w chwili wprowadzenia stanu klęski żywiołowej z
powodu suszy. Aby możliwe było wprowadzenie takich ograniczeń zbiorniki hodowlane
powinny zostać przystosowane do wykorzystywania zamkniętych systemów obiegu
wody.
2. Zbiorniki o funkcji rekreacyjnej i krajobrazowej
Zmiana gospodarowania wodą powinna polegać na ograniczeniu poboru wód na cele
uzupełniania strat i powiększania poziomu retencji.
3. Zbiorniki retencji sterowanej
suszy zmiana sposobu gospodarowania wodą powinna być następująca: piętrzenie na
zbiornikach powinno być utrzymywane na poziomie uniemożliwiającym, aby na odpływie
wystąpiło zjawisko braku przepływu wody. W czasie trwania stanu klęski suszy nie
powinno realizować się powiększania zasobów, zwiększania retencji, ograniczania
odpływu ze zbiornika w celu wyrównania strat na parowanie lub związane z eksfiltracją.
należy zmiana powinna ograniczyć użytkowanie wód na cele MEW wymagające
zwiększenia poziomu piętrzenia, które mogłoby stanowić zagrożenie dla zachowania
przepływu nienaruszalnego poniżej zbiornika. Należy dążyć do zapewnienia wielkości
aktualnego przepływu na odpływie na takim samym poziomie co na wejściu do zbiornika
(zapewnienie przepływu minimalnego na całej długości cieku, utrzymanie ciągłości
cieków).
Działanie to z pewnością będzie miało korzystny wpływ na stan środowiska naturalnego oraz
użytkowników wód korzystających z zasobów wodnych cieków poniżej zbiornika wodnego. Natomiast
użytkownicy tacy jak gospodarstwa rybackie, MEW, właściciele obiektów rekreacyjnych mogą odczuć,
z tytułu wprowadzenia w/w ograniczeń, straty związane z ograniczeniem prowadzonej przez nich
działalności gospodarczej.
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5.4. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH DO NAWODNIEŃ W ROLNICTWIE
(działanie Nr 4)
Nazwa działania 4. - WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH DO NAWODNIEŃ W ROLNICTWIE
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do wydanego
zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Ustawa prawo wodne - Art. 36 ust. 1, ust. 3 (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn.
zm.)
podmioty wydające pozwolenia wodnoprawne (na wniosek
zainteresowanej strony)

właściciele gospodarstw rolnych

rolnictwo
wykorzystanie wód podziemnych do nawadniania lub deszczowania
upraw rolnych na obszarach o wystarczających zasobach wód
podziemnych, gdzie istnieje infrastruktura pozwalająca na pobór i
wykorzystanie tych wód, działanie przewidziane do realizacji w
momencie wystąpienia suszy
Susza rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim
możliwość bezpośredniego wpływania na zabezpieczenie się przed
skutkami suszy poprzez nawadnianie upraw wodami podziemnymi;
zmniejszenie strat w uprawach rolnych oraz możliwość intensyfikacji
produkcji rolniczej; ryzyko nadmiernego poboru wód podziemnych i
nadużyć w wykorzystywaniu zasobów
Jedynym kosztem podjęcia działania jest różnica między ceną zakupu
wody podziemnej a obecnym kosztem zakupu wody do podlewania.
Koszty działania ponoszone są bezpośrednio przez rolników, a ich
wielkość zależy od indywidualnego rachunku ekonomicznego każdego
gospodarstwa.
Bieżące / Nietechniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
Rolnictwo
komunalna
+
0

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Polska posiada opracowany w 2012 r. przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy
Instytut Badawczy Bilans wodnogospodarczy wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z
wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły, z którego wynikają duże rezerwy wód podziemnych.
Istnieje więc teoretyczna możliwość budowy ujęć wód podziemnych, mających na celu sezonowe
nawadnianie lub deszczowanie upraw rolnych. Działanie dotyczy obszarów, gdzie istnieje lub
planowana jest infrastruktura pozwalająca na pobór i wykorzystanie do nawodnień wód
podziemnych, jednakże wody te będą mogły być pobierane, jedynie w przypadku wystąpienia
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zjawiska suszy rolniczej, a także na obszarach, które nie są w znacznym stopniu zagrożone
występowaniem zjawiska suszy hydrogeologicznej.
Działanie powinno być dostosowane do rodzaju upraw (w stosunku do upraw najbardziej
podatnych na skutki suszy) oraz terminów nawadniania. Pobór wód podziemnych powinien mieć
miejsce jedynie w sytuacjach, gdy takie nawadnianie przyniesie faktyczne korzyści i jest niezbędne w
celu złagodzenia skutków suszy, które mogą prowadzić do znacznych strat finansowych.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest przewidziane to stosowania na obszarach o wysokim stopniu (IV, III) zagrożenia
suszą rolniczą.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Szczegółowo odpowiednie regulacje prawne opisują kwestie związane z budową ujęć wód
podziemnych i wykorzystywaniem ich zasobów do nawodnień w rolnictwie. Kwestia budowy ujęć
wód podziemnych uregulowana została w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i
górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) (szczegółowy opis znajduje się w działaniu nr 12 dot. budowy
ujęć). Należy tu również wskazać ustawę z dnia 18 lipca 2001 r. ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012
poz. 145 z późn. zm.). Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy właścicielowi gruntu przysługuje prawo do
zwykłego korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w
jego gruncie. Prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie ustęp 3 stanowi, że zwykłym korzystaniem z wód nie jest
m.in. nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą deszczowni, pobór wody
powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, czy też korzystanie z wód na
potrzeby działalności gospodarczej. Wymagania formalne i kompetencje organów odpowiedzialnych
za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych określają postanowienia ustawy Prawo wodne
(odpowiednio art. 122 ust. 1 i 2 oraz art. 140).
W przypadku wykorzystania wód podziemnych np. do nawadniania ogrodów przydomowych
związanych osobiście z prowadzonym gospodarstwem domowym, mamy wtedy do czynienia ze
zwykłym korzystaniem z wody. Natomiast nawadnianie upraw w produkcyjnym gospodarstwie
rolnym (ogrodniczym) nie będzie już zwykłym korzystaniem z wód podziemnych. Z powyższym wiąże
się pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m 3 na dobę, ustawodawca
bowiem określił pobór wody niezbędny dla potrzeb osobistych właściciela gruntów, która to ilość
przeznaczona jest do prowadzonego gospodarstwa domowego i gospodarstwa rolnego.
Przekroczenie tej normy ilościowej daje podstawę do wszczęcia postępowania, przez właściwy organ
do wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie szczególne z wód. Zwykłym korzystaniem nie
jest również korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej, co oznacza, że
wykorzystywanie wody do prowadzonej działalności gospodarczej związanej z produkcją rolnospożywczą lub przemysłową, będzie wymagało uzyskania stosownego pozwolenia. Ponadto
dokumenty planistyczne gospodarki wodnej określają hierarchizację potrzeb wodnych dla
poszczególnych sektorów gospodarki.
Artykuł 32 Prawa wodnego stanowi, że wody podziemne, wykorzystuje się przede wszystkim do
zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia oraz na cele socjalno-bytowe oraz na
potrzeby produkcji artykułów żywnościowych oraz farmaceutycznych. Również plan gospodarowania
wodami w dorzeczu Wisły, czy też warunki korzystania z wód, przewidują tego rodzaju hierarchię
korzystania z wód podziemnych. Zgodnie z projektem Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego
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Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu
wodnego Środkowej Wisły, ustala się następującą kolejność korzystania z wód do celów rolniczych,
niewymagających jakości wód przeznaczonej do spożycia:
1) z zasobów wód powierzchniowych,
2) z zasobów wód podziemnych czwartorzędowego piętra wodonośnego,
3) z zasobów wód podziemnych pięter wodonośnych starszych niż czwartorzędowe.
Wody podziemne cechują się wysoką jakością, w związku z czym w pierwszej kolejności powinny
być wykorzystywane na te cele, które wymagają zachowania wysokiej jakości wody. W tym miejscu
należy jednak pamiętać, że ustawa nie przesądza, że wody podziemne nie mogą być wykorzystywane
na inne cele. Prawodawca posłużył się bowiem zwrotem „w szczególności”, co oznacza, że wody
podziemne mogą być wykorzystywane również do innych celów.
Dodatkowo art. 33 ust. 1 Prawa wodnego stanowi, że dopuszczalne jest korzystanie z każdej wody
w rozmiarze i w czasie wynikającym z konieczności zwalczania poważnych awarii, klęsk żywiołowych,
pożarów lub innych miejscowych zagrożeń, jak również zapobieżenia poważnemu niebezpieczeństwu
grożącemu życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu znacznej wartości, którego w inny sposób nie można
uniknąć. Zaprezentowana powyżej regulacja wydaje się jednak zbyt ogólna i nie obejmująca swym
zakresem okresów suszy, które również mogą przyczynić się do niebezpieczeństwa grożącego
chociażby mieniu znacznej wartości.
Problematyczna w niniejszym działaniu jest kwestia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska,
a więc m.in. za pobór wody, o czym stanowi art. 273 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627). Wysokość tej opłaty uzależniona jest m.in. od ilości i jakości pobranej
wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.
Stawki tych opłat określa art. 290 ust. 1 Prawa ochrony środowiska oraz rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. 2008,
Nr 196, poz. 1217). Przepisy te nie przewidują jednak odmiennych reguł przy ustalaniu wysokości
opłat w przypadku poboru wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie w okresie suszy.
Zgodnie z Komunikatem Komisji Europejskiej dot. niedoboru wody i susz w rolnictwie – sektorze
zużywającym najwięcej wody w UE – koszty operacyjne za dostawy wody są jedynie częściowo
zwracane, a koszty inwestycji są często dotowane. W przypadku znacznej części poboru wody na
potrzeby rolnictwa cena nie jest ustalona, nawet na obszarach borykających się z deficytem wody,
oraz nie istnieje żaden mechanizm finansowy umożliwiający zwrot kosztów związanych z ochroną
środowiska i zasobami w przypadku indywidualnych poborów wody ani system zachęt do bardziej
oszczędnego gospodarowania wodą. Pomiar zużycia wody jest warunkiem koniecznym efektywnego
rozdziału wody i ustalania jej ceny.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie bezpośredniego przyczyni się do zabezpieczenia się przed skutkami suszy poprzez
nawadnianie upraw wodami podziemnymi. Będzie to miało pozytywny skutek przede wszystkim dla
właścicieli gospodarstw rolnych. Działanie to może przynieść wymierne korzyści gospodarcze, takie
jak zmniejszenie strat w uprawach rolnych oraz możliwość intensyfikacji produkcji rolniczej.
Stosowanie nawodnień, zwłaszcza w okresach największego zapotrzebowania upraw na wodę,
przyczyni się poprawy stanu ilościowego i jakościowego upraw i obniży ryzyko start rolników,
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wywołanych klęską suszy. Jednakże działanie może wiązać się także z ryzykiem nadmiernego poboru
wód podziemnych i nadużyć w wykorzystywaniu zasobów tych wód w okresach poza suszą.

5.5. STOSOWANIE NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W CZASIE SUSZY ROLNICZEJ, W TYM:
PRZEPROWADZENIE OCENY POTRZEB NAWODNIEŃ UPRAW POLOWYCH,
SADOWNICZYCH I ROŚLIN PRZEMYSŁOWYCH (działanie Nr 5)
Nazwa działania 5. - STOSOWANIE NAWODNIEŃ ROLNICZYCH W CZASIE SUSZY ROLNICZEJ, W TYM:
PRZEPROWADZENIE OCENY POTRZEB NAWODNIEŃ UPRAW POLOWYCH, SADOWNICZYCH I ROŚLIN
PRZEMYSŁOWYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne( Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)
podmioty wydające pozwolenia wodno prawne (na wniosek
zainteresowanej strony)

właściciele gospodarstw rolnych

rolnicy
Prowadzenie nawodnień rolniczych, zwłaszcza w okresach wzmożonych
potrzeb wodnych roślin, może przyczynić się do zapobiegania pogorszenia
się plonowania w aspekcie ilościowym oraz jakościowym. Działanie
powinno być stosowane w momencie wystąpienia zjawiska suszy zwłaszcza
w przypadku nawadniania upraw, które są najbardziej narażone na skutki
suszy
Susza rolnicza/ zagrożenie na poziomie wysokim
działanie przyczyni się do minimalizacji niekorzystnego wpływu
niedoborów wodnych na rytm wzrostu i rozwoju roślin. Przyczyni się do
zmniejszenia strat w plonowaniu upraw rolniczych i sadowniczych
Jedynym kosztem wdrożenia działania będą koszty poboru wody, ale
dopiero w momencie wprowadzeni opłat za pobór wód na cele rolnicze.
Przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień jest działaniem o kosztach
bliskich zera, ponieważ przeprowadzane są przez właścicieli gospodarstw
rolniczych lub są przedmiotem badań naukowych.
Bieżące / Nietechniczne
Przemysł i Gospodarka
Energetyka komunalna
0
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
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1) OPIS DZIAŁANIA
a) Prowadzenie nawodnień rolniczych, zwłaszcza w okresach wzmożonych potrzeb wodnych
roślin, może przyczynić się do zapobiegania pogorszenia się plonowania w aspekcie ilościowym oraz
jakościowym. Działanie powinno być stosowane w momencie wystąpienia zjawiska suszy zwłaszcza w
przypadku nawadniania upraw, które są najbardziej narażone na skutki suszy. Nawadnianie zapewni
prawidłowy rytm wzrostu i rozwoju roślin oraz zintensyfikuje procesy fizjologiczne. Należy również
przeprowadzić analizę potrzeb nawodnień upraw rolniczych, co umożliwi ocenę czy nawodnienia są
możliwe do realizacji z uwzględnieniem dostępnych zasobów wodnych. Umożliwi to również
przeciwdziałanie nadmiernym poborom wody do nawodnień. Działanie przewidziane jest do realizacji
na obszarach zagrożonych suszą rolniczą, jednakże przeciwwskazaniem do jego wdrażania są obszary
o znacznym stopniu zagrożenia suszą hydrologiczną (ze względu na możliwość pogłębiania skutków
suszy hydrologicznej).
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach rolniczych zagrożonych suszą rolniczą w stopniu
wysokim (IV, III).
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne, właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego
korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego
gruncie; prawo to nie stanowi prawa do wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego
pozwolenia wodnoprawnego. Jednocześnie w ustępie 3 tego artykułu wyjaśniono, że nie stanowi
zwykłego korzystania z wód nawadnianie gruntów lub upraw wodą podziemną za pomocą
deszczowni, pobór wody powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę,
korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej oraz rolnicze wykorzystanie ścieków lub
wprowadzanie do wód lub do ziemi oczyszczonych ścieków, jeżeli ich łączna ilość jest większa niż 5
m3 na dobę. Tym samym, warunkiem stosowania rolniczych nawodnień jest, uzyskanie zgodnie
pozwolenia wodnoprawnego, o którym mowa w art. 122 ustawy Prawo wodne. Dla stosowania
nawodnień rolniczych istotne jest również istnienie odpowiedniej infrastruktury czyli odpowiednich
urządzeń melioracji.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie przyczyni się do minimalizacji niekorzystnego wpływu niedoborów wodnych na rytm
wzrostu i rozwoju roślin. Przyczyni się do zmniejszenia strat w plonowaniu upraw rolniczych i
sadowniczych. Przeprowadzenie oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin
przemysłowych przyczyni się do lepszego zarządzania i bardziej efektywnego rozdysponowania
zasobów wodnych do nawodnień rolniczych.
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5.6. WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI
KORZYSTAJĄCEJ DOTYCHCZAS Z ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH (działanie Nr 6)
Nazwa działania 6. - WYKORZYSTANIE ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH DO ZAOPATRZENIA LUDNOŚCI
KORZYSTAJĄCEJ DOTYCHCZAS Z ZASOBÓW WÓD POWIERZCHNIOWYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:

Ustawa prawo wodne - Art. 36 ust. 1, ust. 3 (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn.
zm.)
podmioty wydające pozwolenia wodno prawne (na wniosek
zainteresowanej strony)

przedsiębiorstwa wodociągowe

gospodarka komunalna
wykorzystanie wód podziemnych w okresach suszy dla zaopatrzenia
ludności w wodę, korzystającej dotychczas z zasobów wód
powierzchniowych, na obszarach o wystarczających zasobach wód
podziemnych;
Susza hydrologiczna / zagrożenie na poziomie wysokim
umożliwienie awaryjnego ujmowania wód podziemnych na cele
zaopatrzenia ludności w wodę na obszarach, w których realizowany jest
pobór wód powierzchniowych do celów konsumpcji, w sytuacjach gdy
stan wód powierzchniowych będzie niewystarczający; ryzyko nadmiernego
poboru wód podziemnych i nadużyć w wykorzystywaniu zasobów
Koszty podjęcia działania zależne są od czasu wykorzystania wód
podziemnych zamiast powierzchniowych. W dłuższym czasie ponoszone są
przez konsumentów – zmiana taryfy. Koszt zależny od nakładów
ponoszonych przez dostawców wody - niższe nakłady na oczyszczanie
wody podziemnej, ale za to wyższe opłaty za ich pobór.
Bieżące / Nietechniczne

Gospodarka
Rolnictwo
Przemysł i
komunalna
0
Energetyka
+
0
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

1) OPIS DZIAŁANIA
a) Zgodnie z Bilansem wodnogospodarczym wód podziemnych z uwzględnieniem oddziaływań z
wodami powierzchniowymi w dorzeczu Wisły z 2012,,na obszarze kraju, wynikają dostępne są duże
rezerwy wód podziemnych. W teorii istnieje więc możliwość budowy ujęć wód podziemnych i
korzystania z tych wód w okresach suszy. Działanie to jest działaniem bieżącym, przewidzianym do
realizacji w momencie wystąpienia zjawiska suszy i problemów z zaopatrzeniem ludności w wodę
powierzchniową. Kwestię budowy ujęć wód podziemnych obejmuje działanie 11.
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Działanie przewidziane jest do realizacji w sytuacji wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej i
braku możliwości wykorzystania wody powierzchniowej do zaopatrzenia ludności w wodę oraz na
obszarach, które nie są w znacznym stopniu zagrożone suszą hydrogeologiczną.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest przewidziane to stosowania na obszarach o wysokim stopniu zagrożenia suszą
hydrologiczną (IV, II).
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Kwestia budowy ujęć wód podziemnych uregulowana została w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981) (szczegółowy opis znajduje się w działaniu
nr 11 dot. budowy ujęć). Natomiast ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz.
145 z późn. zm.) reguluje kwestie związane z poborem i wykorzystaniem wód podziemnych.
Zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy Prawo wodne właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego
korzystania z wód stanowiących jego własność oraz z wody podziemnej znajdującej się w jego
gruncie. Prawo to nie zezwala na wykonywania urządzeń wodnych bez wymaganego pozwolenia
wodnoprawnego. Jednocześnie zwykłym korzystaniem z wód nie jest m.in. pobór wody
powierzchniowej lub podziemnej w ilości większej niż 5 m3 na dobę, czy też korzystanie z wód na
potrzeby działalności gospodarczej.
W sytuacji, gdy właściciele gospodarstw domowych chcą korzystać z wód podziemnych w ilości nie
większej niż 5 m3 na dobę, to mamy wtedy do czynienia ze zwykłym korzystaniem z wody.
Przekroczenie tej normy ilościowej daje podstawę do wszczęcia postępowania przez właściwy organ
do wydania pozwolenia wodno prawnego na wniosek zainteresowanej strony oraz do
zakwalifikowania tego jako korzystanie szczególne z wód. .Wymagania formalne i kompetencje
organów odpowiedzialnych za wydawanie pozwoleń wodnoprawnych określają postanowienia
ustawy prawo wodne (odpowiednio art. 122 ust. 1 i 2 oraz art. 140). W tym miejscu należy również
zauważyć, iż z punktu widzenia tego konkretnego działania celowe byłoby umieszczanie w treści
pozwolenia wodno prawnego zapisu mówiącego o tym, że korzystanie z wód podziemnych może
odbywać się tylko w czasie klęski żywiołowej.
Problematyczna w niniejszym działaniu jest kwestia pobierania opłat za korzystanie ze środowiska,
a więc m.in. za pobór wody, o czym stanowi art. 273 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo ochrony środowiska
(Dz. U. 2001, Nr 62, poz. 627). Wysokość tej opłaty uzależniona jest m.in. od ilości i jakości pobranej
wody oraz od tego, czy pobrano wodę powierzchniową czy podziemną, a także od jej przeznaczenia.
Stawki tych opłat określa art. 290 ust. 1 p.o.ś. oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat
za korzystanie ze środowiska z dnia 14 października 2008 r. (Dz. U. 2008, Nr 196, poz. 1217). Przepisy
te nie przewidują jednak odmiennych reguł przy ustalaniu wysokości opłat w przypadku poboru wód
podziemnych w okresie suszy.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie korzystnie wpłynie na możliwość bezpośredniego wpływania na zabezpieczenie się przed
skutkami suszy poprzez uzyskanie możliwości czerpania wody z innego źródła niż wody
powierzchniowe. Nie można jednak zapominać, że wiąże się to z ryzykiem nadmiernego
wykorzystywania zasobów wód podziemnych i nadużywaniem tej możliwości w okresach poza suszą.
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Działanie będzie miało pozytywny wpływ na umożliwienie awaryjnego ujmowania wód
podziemnych na cele zaopatrzenia ludności w wodę na obszarach, w których realizowany jest pobór
wód powierzchniowych do celów konsumpcji, w sytuacjach gdy pobór wód powierzchniowych będzie
utrudniony lub niemożliwy.

5.7. OPRACOWANIE TARYFIKATORA CEN WODY W OKRESIE WYSTĘPOWANIA SUSZY
(działanie Nr 7)
Nazwa działania 7. - OPRACOWANIE TARYFIKATORA CEN WODY W OKRESIE WYSTĘPOWANIA SUSZY
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 23 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858), art. 9 RDW
samorządy gminne

przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne

gospodarka komunalna, zakłady pobierające wodę, rolnictwo, ekosystemy
od wód zależne
stosowanie taryfikatorów cen wody, odzwierciedlających jej zasoby oraz
dostępność; opracowanie taryfikatora, który uzależni cenę wody od jej
dostępności i od przebiegu oraz głębokości suszy
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna, rolnicza / zagrożenie na poziomie
wysokim
uzyskanie efektu oszczędzania zasobu wody w przypadku wystąpienia jej
niedoborów spowodowanych suszą; skłonienie użytkowników do bardziej
racjonalnego jej wykorzystania
Jedynym kosztem podjęcia działania są wyższe opłaty za pobór wody.
Wielkość kosztów uzależniona od opracowanego taryfikatora. Koszty
ponoszone są przede wszystkim przez odbiorców. Należy jednak pamiętać,
że naturalną reakcją rynku na wzrost cen jest spadek popytu, jednak
oszacowanie reakcji popytowej jest trudne z powodu braku danych o
odsetku odbiorców rozliczanych ryczałtem.
Krótkookresowe / Nietechniczne (ekonomiczne)
Przemysł i Gospodarka
Energetyka komunalna
+/+

Rolnictwo
0/+

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie polegające na wprowadzaniu taryfikatora wody w okresie suszy wynika z art. 9
Ramowej Dyrektywy Wodnej, nakazującym pokrywanie kosztów wszystkich usług wodnych przez
użytkowników wód. Ponoszone obecnie przez użytkowników opłaty za wodę nie uwzględniają jej
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zasobów oraz dostępności. Ceny wody nie są zróżnicowane w zależności od tego czy woda jest
dostępna w nadmiarze, czy zasobów brakuje np. z powodu suszy. Opracowanie taryfikatora, który
uzależni cenę wody od jej dostępności i od przebiegu i głębokości suszy, jest niezbędnym działaniem
o charakterze ekonomicznym. Brak wody powinien mieć wpływ na ograniczenia proporcjonalnie do
ilości zużycia, biorąc jednocześnie pod uwagę priorytet korzystania dla celów komunalnych, produkcji
farmaceutyków czy żywności.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Zmieniony taryfikator powinien być stosowany w okresie występowania suszy. Działanie powinno
być stosowane na obszarach, na których istnieje wysokie ryzyko wystąpienia suszy i spadku poziomu
wód powierzchniowych oraz podziemnych wykorzystywanych do celów zaopatrzenia ludności w
wodę, przemysłowych oraz innych celów gospodarczych, za które pobiera się opłaty za wodę.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Zasady ustalania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
regulują: Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. z 2006 r., nr 123, poz. 858) zwana dalej ustawą, oraz Rozporządzenie Ministra
Budownictwa z 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf,
warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U.
2006 nr 127, poz. 886), zwane dalej rozporządzeniem.
Uzasadnieniem i podstawą dla wdrożenia analizowanego działania jest art. 23 ustawy, na
podstawie którego Minister właściwy do spraw budownictwa, lokalnego planowania i
zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określa, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe sposoby określania taryf. Rozporządzenie to precyzuje m.in. szczegółowe sposoby
określania taryf, w tym kryteria różnicowania taryfowych cen i stawek opłat.
Zgodnie z par. 3 Rozporządzenia przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne powinno przy
opracowywaniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków w
sposób zapewniający nie tylko uzyskanie niezbędnych przychodów, ale i motywowanie odbiorców
usług do racjonalnego użytkowania wody i ograniczania zanieczyszczenia ścieków.
Również par. 13 ust. 2 pkt. 2 rozporządzenia (Dz. U. 2006 nr 127, poz. 886) mówi o tym, że taryfowe
ceny i stawki opłat powinny być kalkulowane i różnicowane w taki sposób, żeby zapewnić
motywowanie odbiorców usług do racjonalnego korzystania z wody i ograniczania zanieczyszczenia
ścieków.
Sposobem motywowania użytkowników wód do racjonalnego korzystania z zasobów jest
wprowadzenie taryfy progresywnej. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma możliwość
ustanowienia taryfy sezonowej, na podstawie kryteriów opisanych w ustawie i rozporządzeniu,,
charakteryzującej się wyższymi cenami wody lub ścieków w sezonie szczytowego zapotrzebowania na
usługi wodociągowo-kanalizacyjne i niższymi cenami poza sezonem czy też taryfy progresywnej,
wprowadzanej przy ograniczonych możliwościach ujmowania wody lub oczyszczania ścieków przez
przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w której ceny wody lub ścieków rosną wraz ze
wzrostem ich ilości ponad przedział nie mniejszy, niż to wynika z przepisów dotyczących przeciętnych
norm zużycia wody. Przedsiębiorstwa powinny zatem ustalić zasady na podstawie, których
zastosowanie miałaby taryfa progresywna, która miałaby zastosowanie właśnie w okresach suszy,
gdyż samo umocowanie do ich ustanowienia już istnieje.
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Aktualnie brak jest szczegółowych regulacji prawnych, które mogłyby wskazać przedsiębiorstwom
wodociągowo-kanalizacyjnym jak technicznie miałoby wyglądać wprowadzenie taryfy progresywnej
w okresach suszy. Po pierwsze, pojawia się pytanie w jaki sposób można będzie ustalić jaka ilość
wody pobrana została w okresie podwyższonej taryfy. Najlepszym rozwiązaniem byłoby aby na
początku i na końcu obowiązywania podwyższonej taryfy dokonano odczytów liczników. Takie
rozwiązanie może jednak okazać się niemożliwe. Można więc zastanowić się nad proporcjonalnym
zwiększeniem opłaty w zależności od trwania okresu podwyższonej taryfy w stosunku do okresu
rozliczeniowego. Po drugie, przedsiębiorstwo musiałoby wskazać jasne zasady wejścia w życie
podwyższonej taryfy. W przypadku miejsc gdzie susze występują sezonowo mógłby to być z góry
określony przedział czasu. Można również ograniczyć się do okresu suszy jako klęski żywiołowej.
Ostatnim etapem ustalania taryf jest jej zatwierdzenie przez radę gminy. Zgodnie z
postanowieniami art. 24 ust. 1 ustawy taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy,
z wyjątkiem taryf zmienionych w związku ze zmianą stawki podatku od towarów i usług.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, w terminie 70 dni przed planowanym dniem wejścia
taryf w życie, przedstawia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek o ich zatwierdzenie.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) sprawdza, czy taryfy i plan zostały opracowane zgodnie z
przepisami ustawy, i weryfikuje koszty związane ze świadczeniem usług, poniesione w poprzednim
roku obrachunkowym, ustalone na podstawie ewidencji księgowej, z uwzględnieniem planowanych
zmian tych kosztów w roku obowiązywania taryfy, pod względem celowości ich ponoszenia. Rada
gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf, w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku, albo o
odmowie zatwierdzenia taryf, jeżeli zostały one sporządzone niezgodnie z przepisami. Jeżeli rada
gminy nie podejmie uchwały w terminie, taryfy zweryfikowane przez wójta (burmistrza, prezydenta
miasta) wchodzą w życie po upływie 70 dni od dnia złożenia wniosku o zatwierdzenie taryf. Tym
samym rada gminy nie ma możliwości zmiany taryf. Oznacza to, że jeżeli rada gminy np. uzna, że
taryfę sporządzono niezgodnie z przepisami, może jedynie podjąć uchwałę o odmowie zatwierdzenia
taryfy.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Efektem wdrożenia działania będzie uzyskanie efektu oszczędzania zasobu wody w przypadku
wystąpienia jej niedoborów spowodowanych suszą. Będzie to miało pozytywny wpływ na racjonalną
gospodarkę zasobami wodnymi oraz na zwiększoną niezawodność dostaw wody do celów
komunalnych. Może to mieć także pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego, poprzez
zmniejszone pobory.
Negatywny wpływ może mieć miejsce w stosunku do użytkowników, którzy pobierają duże ilości
wody, co spowoduje ponoszenie przez nich większych opłat. Z drugiej jednak strony może przynieść
to efekt w postaci stosowania, przez tych użytkowników, środków służących racjonalizacji zużycia
wody np. stosowania obiegów zamkniętych.
Należy mieć na uwadze, że wprowadzanie zachęt do oszczędnego wykorzystania wody ma sens na
obszarach, gdzie ilość wody jest niewystarczająca i istnieje potrzeba poszukiwania alternatywnych
źródeł wody. Mechanizm ten nie działa na obszarach, gdzie jest obserwowany nadmiar wody.
Dlatego też stosowanie zachęt i mechanizmów wymuszania oszczędności wody powinny być
stosowane na obszarach, które są w dużym stopniu narażone na zjawisko suszy.
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5.8. WERYFIKACJA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD (działanie Nr 8)
Nazwa działania 8. - WERYFIKACJA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA POBÓR WÓD
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy
Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 136 ust. 1, art. 136 ust. 2 Ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z
późn. zm.)
podmioty wydające pozwolenia wodnoprawne

podmioty wydające pozwolenia wodnoprawne

przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo
przeprowadzanie oceny udzielonych już pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wód i wprowadzanie w tym zakresie stosownych zmian;
sprawdzenie czy nadane uprawnienia nie są zawyżone oraz czy ich
realizacja nie prowadzi do pogłębiania skutków suszy
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna, rolnicza / zagrożenie na poziomie
wysokim
dostosowanie zakresu istniejących pozwoleń do zmieniających się
warunków wpływających na stan zasobów wody, pozwalającego na
bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów; bardziej racjonalne
wykorzystanie zasobów oraz ograniczone zostaną pobory na obszarach,
gdzie ilość zasobów wodnych jest niewystarczająca dla wszystkich
użytkowników
Działanie bezkosztowe dla budżetu. Koszty producentów zależne od
efektów weryfikacji pozwoleń.
Krótkookresowe / Nietechniczne
Przemysł i
Energetyka
-/+

Gospodarka
Rolnictwo Leśnictwo
komunalna
-/+
0
-/+

Ekosystemy od wód
zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Niniejsze działanie obejmuje ocenę udzielonych już pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód i
rozważenie wprowadzania w tym zakresie stosownych zmian, jeżeli będą one uzasadnione
podjęciem działań mających na celu ochronę przed suszą, zwłaszcza na obszarach znacznego
rozdysponowania zasobów wodnych np. poprzez wprowadzenie ograniczeń w zakresie poborów wód
na cele inne niż zaopatrzenie ludności w wodę, gdy zjawisko suszy może skutkować problemami z
zaopatrzeniem ludności w wodę. Dokonanie weryfikacji pozwoleń wodnoprawnych ma na celu
analizę uprawnień dotyczących głównie poboru wód i sprawdzenie czy nadane uprawnienia nie są
zawyżone oraz czy ich realizacja nie prowadzi do pogłębiania skutków suszy.
Weryfikacja pozwoleń będzie podstawą do aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych głównie dla
przedsiębiorstw korzystających z własnych ujęć wody, przez zmiany zapisów co do korzystania z wód
w warunkach klęski suszy.
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b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie konieczne jest do przeprowadzenia, w pierwszej kolejności na obszarach, na których
występują konflikty dotyczące zasobów wodnych oraz na obszarach w dużym stopniu narażonych na
występowanie zjawiska suszy hydrologicznej, hydrogeologicznej, rolniczej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Zgodnie z art. 136 ust. 1 Ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) pozwolenie
wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zachodzą określone w tym
przepisie przesłanki.
Jednocześnie art. 136 ust. 2 Prawa wodnego wskazuje, że przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na
pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych, a także
realizacji tych pozwoleń, właściwy organ dokonuje co najmniej raz na 4 lata. Ponadto ustęp 3
stanowi, że organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego dokonuje dodatkowego
przeglądu pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód lub wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi,
jeżeli na podstawie wyników monitoringu wód lub innych danych, w tym danych uzyskanych w toku
opracowywania projektu programu wodno-środowiskowego kraju lub jego aktualizacji, Prezes
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej stwierdził, że jest zagrożone osiągnięcie celów
środowiskowych. Tym samym prawodawca przewidział możliwość weryfikacji pozwoleń na pobór
wody i zasady ich przeprowadzania.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Przewidywanym rezultatem wdrożenia działania jest dostosowanie obowiązujących pozwoleń do
aktualnych oraz zmieniających się warunków wpływających na stan zasobów wody, pozwalające na
bardziej efektywne wykorzystywanie zasobów. celu celem działania jest usprawnienie kontroli
poboru wody powierzchniowej i podziemnej. Rezultatem będzie bardziej racjonalne wykorzystanie
zasobów oraz ograniczone zostaną pobory na obszarach, gdzie ilość zasobów wodnych jest
niewystarczająca dla wszystkich użytkowników. Działanie powinno przyczynić się do
zminimalizowania zawyżonych uprawnień co może przyczynić się do zwiększenia liczby użytkowników
mogących korzystać z wód w sposób racjonalny. Działanie to będzie miało wpływ głównie na dużych
użytkowników, których mogą dotyczyć ograniczenia uprawnień wynikających z dotychczasowych
pozwoleń wodnoprawnych.
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5.9. ZMIANA REGUŁ STEROWANIA URZĄDZENIAMI WODNYMI RETENCJONUJĄCYMI
WODĘ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY WYKORZYSTANIE WODY DO NAWODNIEŃ
(działanie Nr 9)
Nazwa działania 9. - ZMIANA REGUŁ STEROWANIA URZĄDZENIAMI WODNYMI RETENCJONUJĄCYMI
WODĘ W SPOSÓB UMOŻLIWIAJĄCY WYKORZYSTANIE WODY DO NAWODNIEŃ
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

brak podstawy prawnej
-----

właściciele lub zarządcy urządzeń wodnych

rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy od wód zależne
zmiana reguł sterowania powinna pójść w kierunku zwiększenia
dostępnych zasobów wodnych, które będą mogły być wykorzystane do
stosowania nawodnień rolniczych w okresach występowania zjawiska
suszy
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna, rolnicza / zagrożenie na poziomie
wysokim
działanie umożliwi regulowanie pojemnością urządzeń w zależności od
potrzeb użytkowników wodnych i warunków klimatycznych (w tym suszy),
co pozwoli na zwiększenie odporności na susze środowiska naturalnego
oraz wykorzystanie zgromadzonych zasobów wodnych do nawodnień w
rolnictwie; rezultatem będzie możliwość stosowania nawodnień na
znacznej powierzchni obszarów, co może przyczynić się do poprawy
warunków siedlisk mokradłowych i torfowiskowych, siedlisk leśnych oraz
terenów rolniczych
Działanie bezkosztowe dla budżetu. Koszty producentów zależne od
wprowadzonych reguł.
Krótkookresowe / Techniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
+

Ekosystemy od wód
zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Analizowane działanie dotyczy głównie zbiorników wodnych, których powstanie całkowicie
zmieniło reżim wodny dolin rzecznych poniżej piętrzeń. Naturalne walory przyrodnicze w postaci
okresowych braków wody i jej nadmiaru, zostały zastąpione przez wyrównanie przepływów.
Usprawnienie reguł sterowania powinno pójść w kierunku zwiększenia dostępnych zasobów
wodnych, które będą mogły być wykorzystane do stosowania nawodnień rolniczych w okresach
występowania zjawiska suszy. Powinno dążyć się do usprawnienia reguł sterowania, aby zbiorniki te
mogły spełniać następujące działania: ochrona biologicznego życia rzek, poprzez zwiększenie
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minimalnych przepływów w okresie suszy oraz regulacja stosunków wodnych (możliwość dla
melioracji gruntów i likwidację rozproszonych źródeł poboru wody).
Należy pamiętać, iż Istotny wpływ na retencję wodną ma działalność człowieka, przejawiająca się
m.in. w sterowaniu retencją za pomocą urządzeń wodnych.
Mówiąc o urządzeniach wodnych należy odwołać się do art. 9 ust. 1 pkt. 19 Prawa wodnego,
zgodnie z tym przepisem przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu
zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być stosowane na obszarach, na których istnieje wysokie i średnie ryzyko
wystąpienia zjawiska suszy hydrologicznej lub rolniczej, tam gdzie jest możliwe sterowanie
urządzeniami retencjonującymi wodę.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Regionalne zarządy gospodarki wodnej planują do roku 2015 przeprowadzenie szeregu inwestycji,
które nie będą ograniczać się do budowy zbiorników. Uzasadnione jest to tym, iż nie tylko duże
zbiorniki retencyjne, ale i inne działania przyczyniają się do poprawy stosunków wodnych i
zatrzymywania wody w zlewni, zwłaszcza w okresie suszy. Takim istotnym elementem jest m.in.
tworzenie oraz zachowanie naturalnej retencji, odpowiednie zabudowanie terenu zlewni czy też
nieregulowanie koryta rzecznego. Tym samym, działania polegające na przywróceniu naturalnego
reżimu przyrodniczego w dolinie rzeki są już teraz uwzględniane przy realizacji poszczególnych
inwestycji. Co zasadniczo zapewni możliwość zwiększenia dyspozycyjności zasobów i daje szansę na
zachowanie przepływu nienaruszalnego w ciekach w czasie susz hydrologicznych o przeciętnej
(umiarkowanej) intensywności. W tym miejscu należy również zauważyć, że inwestycje z zakresu
ochrony przeciwpowodziowej planowane są do realizacji jako projekty priorytetowe do finansowania
przy udziale środków UE również w nowej perspektywie finansowej obejmującej lata 2014-2020.
Należy podkreślić, iż reguły sterowania wielkością przepływu w ciekach na których znajdują się
budowle piętrzące oraz reguły związane poborem wód regulowane są poprzez system wydawanych
pozwoleń wodnoprawnych regulowanych zapisami ustawy Prawo wodne.
Jeżeli chodzi o sam aspekt wyznaczania reguł sterowania urządzeniami wodnymi to aktualnie
przepisy ustawy Prawo wodne skupiają się na kwestii utrzymywania tych urządzeń, ich konserwacji i
zachowaniu ich funkcji. W art. 64 ust. 1a ustawy Prawo wodne ustawodawca postanowił, że w
kosztach utrzymywania urządzeń wodnych uczestniczy ten kto odnosi z nich korzyści. Jedynie art. 64
ust. 2 stanowi, że właściciel urządzenia wodnego znajdującego się na śródlądowych wodach
powierzchniowych jest obowiązany do zapewnienia obsługi, bezpieczeństwa oraz właściciele
funkcjonowania tego urządzenia, z uwzględnieniem wymagań wynikających z warunków
utrzymywania wód. Pewne reguły mogą więc zostać przewidziane w tych warunkach, a właściciele
urządzeń będą zobowiązani się do nich zastosować. Istniejące urządzenia wykonane zostały w
oparciu o określone pozwolenie wodno prawne, więc jeśli w pozwoleniu tym nie ma wskazanych
reguł sterowania urządzeniami wodnymi, to nie można ich nałożyć teraz. Jeśli jednak pozwolenia
wydane były na czas określony, to przy ich ponownym wydaniu, można poszerzyć ich treść o reguły
stosowania.
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3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie umożliwi regulowanie pojemnością urządzeń w zależności od potrzeb użytkowników
wodnych i warunków klimatycznych (w tym suszy), co pozwoli na zwiększenie odporności na susze
środowiska naturalnego oraz wykorzystanie zgromadzonych zasobów wodnych do nawodnień w
rolnictwie. Rezultatem będzie możliwość stosowania nawodnień na znacznej powierzchni obszarów,
co może przyczynić się do poprawy warunków siedlisk mokradłowych i torfowiskowych, siedlisk
leśnych oraz terenów rolniczych. Przyczyni się to także do zwiększenia poziomu wód podziemnych.
Pozwoli to również na znaczne zwiększenie odporności na susze ekosystemów od wód zależnych i
Natura 2000.
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5.10. OPRACOWANIE PLANU AWARYJNEGO / ALTERNATYWNEGO SPOSOBU
ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI W WODĘ (AWARYJNE ŹRÓDŁA ZASILANIA, TYMCZASOWE
RUROCIĄGI, BECZKOWOZY ITP.) (działanie Nr 10)
Nazwa działania 10. - OPRACOWANIE PLANU AWARYJNEGO/ALTERNATYWNEGO SPOSOBU
ZAOPATRYWANIA LUDNOŚCI W WODĘ (AWARYJNE ŹRÓDŁA ZASILANIA, TYMCZASOWE RUROCIĄGI,
BECZKOWOZY ITP.)
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy
Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

brak podstawy prawnej
-----

przedsiębiorstwa wodociągowe

gospodarka komunalna
przygotowanie strategii i wskazanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia w
wodę w czasie kęski suszy (na terenach, na których popyt na wodę pitną
jest zaspokajany z zasobów wód powierzchniowych należy wskazać ujęcia
wód podziemnych, z których w czasie suszy będzie realizowane
zaopatrzenie lub wskazanie rozwiązań związanych z importem wody;
natomiast na obszarach zaopatrywanych z wód podziemnych należy
wskazać inne ujęcia np. z głębszych, niedotkniętych zjawiskiem suszy,
poziomów wodonośnych)
Susza hydrologiczna i hydrogeologiczna / zagrożenie na poziomie
wysokim
przygotowanie planu możliwego do realizacji w przypadku wystąpienia
zjawiska suszy; precyzyjne i szybkie działanie według wcześniej
opracowanego planu, co przyśpieszy dostarczenie wody mieszkańcom,
których dotknęły problemy związane ze zjawiskiem suszy
Koszty opracowania planu są bliskie zeru. Natomiast koszty realizacji
planów zależne są od przyjętego w nich awaryjnego/alternatywnego
sposobu zaopatrywania ludności w wodę – zakup i utrzymanie
infrastruktury i urządzeń.
Krótkookresowe / Nietechniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
+

Rolnictwo
0

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Na obszarach wymagających szczególnych działań łagodzących skutki suszy należy przygotować
strategie i wskazać alternatywne źródła zaopatrzenia w wodę w czasie kęski suszy (na terenach, na
których popyt na wodę pitną jest zaspokajany z zasobów wód powierzchniowych należy wskazać
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ujęcia wód podziemnych, z których w czasie suszy będzie realizowane zaopatrzenie lub wskazanie
rozwiązań związanych z importem wody; natomiast na obszarach zaopatrywanych z wód
podziemnych należy wskazać inne ujęcia np. z głębszych, niedotkniętych zjawiskiem suszy, poziomów
wodonośnych). Istotne jest ustalenie, w obu przypadkach, możliwej, dopuszczalnej wielkości
poborów.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie należy zastosować na obszarach, które są w wysokim stopniu zagrożone zjawiskiem
suszy hydrologicznej i/lub hydrogeologicznej, mogącej powodować trudności w zaopatrzeniu
ludności w wodę.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Przedsiębiorstwa wodociągowe mogą podejmować następujące działania, mające na celu
łagodzenie skutków suszy:
- opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę,
- podpisywanie umów z najbliższymi przedsiębiorstwami wodociągowymi o współpracy w przypadku
wystąpienia niedoborów wody.
Plan ten da podstawę do szybkiego działania w sytuacji wystąpienia zjawiska suszy i umożliwi
niezawodne i szybkie reagowania na problemy związane z zaopatrzeniem w wodę ludności. Plan ten
może również być uwzględniony przy rozbudowie lub przebudowie systemów wodociągowych w celu
zapewnienia większej niezawodności ich funkcjonowania.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Efektem realizacji działania będzie przygotowanie planu możliwego do realizacji w przypadku
wystąpienia zjawiska suszy, które spowoduje trudności w zaopatrzeniu ludności w wodę. Umożliwi to
precyzyjne i szybkie działanie według wcześniej opracowanego planu, co przyśpieszy dostarczenie
wody mieszkańcom, których dotknęły problemy związane ze zjawiskiem suszy. Przyczyni się to do
zabezpieczenia odpowiedniej ilości wody na cele komunalne.
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5.11. BUDOWA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH DLA ZABEZPIECZENIA WODY DO PICIA
(działanie Nr 11)
Nazwa działania 11. - BUDOWA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH DLA ZABEZPIECZENIA WODY DO PICIA
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy
Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981)
starosta

przedsiębiorstwa wodociągowe, samorządy gminne

gospodarka komunalna
budowa studni, które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie wody dla
ludności, w rejonach, gdzie istnieją udokumentowane rezerwy zasobów
wód podziemnych; powinno być stosowane jedynie w przypadku braku
możliwości poboru wód powierzchniowych
Susza hydrologiczna / zagrożenie na poziomie wysokim
umożliwienia awaryjnego ujmowania wód podziemnych na obszarach, w
których realizowany jest pobór wód powierzchniowych do celów
konsumpcji; wzrost niezawodności i pewności dostaw wody dla ludności
Koszty budowy ujęcia zależne są od głębokości na której występują zasoby
wód podziemnych oraz od struktury warstw gleby. Średni koszt budowy to
145 441 zł/ujęcie.
Krótkookresowe / Techniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
+

Rolnictwo
0

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) W rejonach, gdzie istnieją udokumentowane rezerwy zasobów wód podziemnych, można
wdrażać działanie polegające na budowie studni, które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie
wody dla ludności. Działanie to jest przewidziane do realizacji na obszarach o znacznym zagrożeniu
wystąpieniem suszy hydrologicznej i problemów z zaopatrzeniem ludności w wodę powierzchniową
w momencie wystąpienia zjawiska suszy oraz na obszarach, które nie są w znacznym stopniu
zagrożone suszą hydrogeologiczną.
Wykorzystywanie wód z tych ujęć możliwe będzie w sytuacji wystąpienia zjawiska suszy
hydrologicznej i braku możliwości wykorzystania wody powierzchniowej do zaopatrzenia ludności w
wodę.
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b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być stosowane na obszarach, na których ryzyko wystąpienia zjawiska suszy
hydrologicznej jest duże oraz istnieje realne zagrożenie wystąpienia problemów i trudności z
zaopatrzeniem ludności w wodę.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981).
reguluje kwestie związane z budową ujęć wód podziemnych. Zgodnie z aktualnym stanem prawnym
wykonanie każdego ujęcia wód podziemnych podlega rygorom Prawa geologicznego i górniczego.
Potwierdza to m.in. art. 161 ust. 2 pkt. 2 ustawy, zgodnie z którym do starosty, jako organu
administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z zatwierdzaniem projektów
robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące ujęć wód podziemnych, których
przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h. Oznacza to, że w przypadku budowy
studni do poboru wody podziemnej, najpierw musi zostać opracowany przez uprawnionego geologa
projekt prac geologicznych, który zostanie przedstawiony Staroście do zatwierdzenia. Następnie z
przeprowadzonych już prac geologicznych musi zostać opracowana dokumentacja hydrogeologiczna
ustalająca zasoby wód podziemnych. Dokumentację przedkłada się Staroście celem przyjęcia bez
zastrzeżeń. Dopiero po przyjęciu takiej dokumentacji można udać się z wnioskiem i z operatem
wodnoprawnym, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia oraz na wykonanie urządzenia wodnego tj. studni
umożliwiającej pobór tych wód.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie to umożliwi awaryjne ujmowanie wód podziemnych na obszarach, w których
realizowany jest pobór wód powierzchniowych do celów konsumpcji. Pozwoli to na realizację
awaryjnego pobierania wody, w sytuacjach gdy stan wód powierzchniowych będzie niewystarczający.
Będzie to miało pozytywny wpływ na odbiorców wody, korzystających dotychczas z zasobów wód
powierzchniowych. Spowoduje to wzrost niezawodności i pewności dostaw wody dla ludności.
Jednakże należy unikać nadmiernego wykorzystywania zasobów wód podziemnych, które
przewidywane będą jedynie do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach takich jak wystąpienia
zjawiska suszy.
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5.12. BUDOWA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH DLA NAWADNIANIA UŻYTKÓW ROLNYCH
(działanie Nr 12)
Nazwa działania 12. - BUDOWA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH DLA NAWADNIANIA UŻYTKÓW ROLNYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy
Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr
163 poz. 981)
starosta

właściciele gospodarstw rolnych

rolnictwo
budowa studni, które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie wody dla
produkcji rolniczej, w rejonach, gdzie istnieją udokumentowane rezerwy
zasobów wód podziemnych; powinno być stosowane jedynie w przypadku
braku możliwości nawadniania wodami powierzchniowymi
Susza rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim
umożliwienie nawadniania użytków rolnych wodami podziemnymi w
okresie występowania suszy; obniżenia strat w uprawach rolnych
związanych ze zjawiskiem suszy
Koszty budowy ujęcia zależne są od głębokości na której występują zasoby
wód podziemnych oraz od struktury warstw gleby. Średni koszt budowy to
145 441 zł/ujęcie.
Krótkookresowe / Techniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
0

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) W rejonach, gdzie istnieją udokumentowane rezerwy zasobów wód podziemnych, można
wdrażać działanie polegające na budowie studni, które w okresie suszy pozwolą na dostarczanie
wody dla produkcji rolniczej. Pobór wód podziemnych powinien mieć miejsce jedynie w przypadku
wystąpienia zjawiska suszy rolniczej oraz w przypadku braku możliwości poboru wody z innych
źródeł. A także w sytuacjach, gdy takie nawadnianie przyniesie faktyczne korzyści i jest niezbędne w
celu złagodzenia skutków suszy, które mogą prowadzić do znacznych strat finansowych. Działanie nie
powinno być stosowane na obszarach zagrożonych wystąpieniem suszy hydrogeologicznej, aby nie
dochodziło do pogłębiania jej skutków.
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b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być stosowane na obszarach o najwyższym stopniu zagrożenia wystąpieniem
suszy rolniczej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Kwestia budowy ujęć wód podziemnych uregulowana została w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.
Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981). Zgodnie z art. 161 ust. 2 pkt 2 ustawy, do
starosty, jako organu administracji geologicznej pierwszej instancji, należą sprawy związane z
zatwierdzaniem projektów robót geologicznych oraz dokumentacjami geologicznymi, dotyczące ujęć
wód podziemnych, których przewidywane lub ustalone zasoby nie przekraczają 50 m3/h. Przed
realizacją budowy studni do poboru wody podziemnej musi zostać opracowany przez uprawnionego
geologa projekt prac geologicznych, który zostanie przedstawiony Staroście do zatwierdzenia.
Następnie z przeprowadzonych już prac geologicznych musi zostać opracowana dokumentacja
hydrogeologiczna ustalająca zasoby wód podziemnych. Dokumentację przedkłada się Staroście celem
przyjęcia bez zastrzeżeń. Dopiero po przyjęciu takiej dokumentacji podmiot zainteresowany
uzyskaniem stosownego zezwolenia na budowę ujęcia wody podziemnej musi udać się z wnioskiem i
z operatem wodnoprawnym, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne
korzystanie z wód polegające na poborze wód podziemnych z ujęcia oraz na wykonanie urządzenia
wodnego tj. studni umożliwiającej pobór tych wód.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Rezultatem działania będzie umożliwienie nawadniania użytków rolnych wodami podziemnymi w
okresie występowania suszy. Działanie może przyczynić się do intensyfikacji produkcji rolniczej oraz
obniżenia strat w uprawach rolnych związanych ze zjawiskiem suszy. Jednakże nawadnianie użytków
rolnych wodami podziemnymi powinno być stosowane jedynie w przypadku braku możliwości
nawadniania wodami powierzchniowymi. Nawadnianie wodami podziemnymi może być realizowane
jedynie, gdy istnieje wysokie zagrożenie spadku upraw i istnieje realne zagrożenie powstania
wysokich strat w uprawach.
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5.13. PRZEBUDOWA SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH
NAWADNIAJĄCO-ODWADNIAJĄCE (działanie Nr 13)

Z

ODWADNIAJĄCYCH

NA

Nazwa działania 13. - PRZEBUDOWA SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH Z ODWADNIAJĄCYCH NA
NAWADNIAJĄCO-ODWADNIAJĄCE
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów
działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy
Informacja o kosztach:
Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 72 ust. 1, art. 74 ust. 1, art. 75, art. 77 ustawy prawo wodne (Dz.U.
2012 poz. 145 z późn. zm.)
------

WZMiUW, właściciele gruntów, spółki wodne

rolnictwo
przebudowa systemu melioracyjnego w taki sposób, aby umożliwiał on
zatrzymywanie wody w gruncie oraz nawadnianie gruntów – wgłębne lub
powierzchniowe
Susza rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim
umożliwienie nawadniania użytków rolnych wodami podziemnymi w
okresie występowania suszy; obniżenia strat w uprawach rolnych
związanych ze zjawiskiem suszy
Koszty działania trudne do oszacowania z powodu braku wyraźnych
wskaźników podziału pomiędzy działania przeciwpowodziowe a
przeciwdziałanie sutkom suszy.
Długookresowe / Techniczne
Przemysł i Gospodarka
Rolnictwo Leśnictwo
Energetyka komunalna
+
0
0
0

Ekosystemy od wód
zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Zgodnie ze starą metodą stosowania melioracji, ich celem było głównie odwadnianie.
Doprowadziło to do przesuszania gruntów na dużych obszarach, co dodatkowo potęguje negatywne
skutki suszy. W związku z tym konieczna jest przebudowa systemów melioracyjnych w taki sposób,
aby umożliwiały one zatrzymywanie wody w gruncie oraz nawadnianie gruntów – wgłębne lub
powierzchniowe. Działanie powinna poprzedzać inwentaryzacja i ocena stanu technicznego urządzeń
melioracyjnych, która będzie uwzględniała określenie funkcji poszczególnych systemów melioracji.
Przebudowie powinny podlegać jedynie systemy o złym lub niewystarczającym stanie technicznym
oraz systemy o funkcjach jedynie odwadniających. Działanie powinno także obejmować likwidację
rowów odwadniających, na obszarach, które przestały być użytkowane rolniczo.
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b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest przewidziane na obszarach w wysokim stopniu zagrożonych wystąpieniem suszy
rolniczej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności
produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami –
zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.) . Służą przede
wszystkim ograniczaniu skutków suszy rolniczej.
Wyróżniamy podstawowe i szczegółowe urządzenia melioracji wodnych, przy czym te pierwsze
zgodnie z art. 72 ust. 1 Prawa wodnego, stanowią własność Skarbu Państwa i co do zasady są
wykonywane na są na jego koszt. Jeśli zaś chodzi o wykonywanie urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych to zgodnie z art. 74 ust. 1 Prawa wodnego, należy to do właścicieli gruntów.
W niektórych sytuacjach urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na
koszt Skarbu Państwa za zwrotem części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te
wywierają korzystny wpływ, w formie opłaty melioracyjnej. miejsce takie rozwiązanie możliwe jest
jeżeli teren cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub urządzeniom melioracji wodnych
szczegółowych grozi dekapitalizacja lub warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja
stosunków wodnych w glebie. Ponadto urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być
wykonywane na koszt Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o
których mowa w art. 72 ust. 2 Prawa wodnego, oraz innych środków publicznych na zasadach
określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U.
2006, Nr 227, poz. 1658), w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U.
2007, Nr 64, poz. 427) oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w
zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz.
1146), za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty
inwestycyjnej.
Art. 77 Prawa wodnego odnosi się jedynie do kwestii utrzymania urządzeń melioracji wodnych,
stwierdzając, że utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do
zainteresowanych właścicieli gruntów, a jeżeli urządzenia te są objęte działalnością spółki wodnej do tej spółki. W przypadku zaniechania wykonywania tego obowiązku organ właściwy do wydania
pozwolenia wodnoprawnego ustala, w drodze decyzji, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści
przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy jego wykonywania. Organem tym, zgodnie z
art. 140 ust. 1 Prawa wodnego co do zasady jest starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z
zakresu administracji rządowej, natomiast w sytuacjach określonych w art. 140 ust. 2 organem tym
jest marszałek województwa. Z kolei dyrektor regionalnego zarządu wydaje pozwolenia
wodnoprawne, w przypadku gdy szczególne korzystanie z wód lub wykonywanie urządzeń wodnych,
w całości lub w części, odbywa się na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, a odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, ze zm.)
programowanie, planowanie, nadzorowanie wykonywania urządzeń melioracji wodnych
szczegółowych, urządzeń melioracji wodnych podstawowych oraz utrzymywanie urządzeń melioracji
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wodnych podstawowych należy do marszałka województwa. Powyższe zadania marszałek
województwa realizuje jako zadania z zakresu administracji rządowej.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, zgodnie z art. 78 Prawa wodnego, ustalaj sposób
prowadzenia ewidencji (o której mowa w art. 70 ust. 3 Prawa wodnego), która uwzględnia potrzebę
stworzenia bazy informacyjnej do planowania odbudowy, modernizacji oraz utrzymania wód i
urządzeń melioracji wodnych, zawierającej dane dotyczące rodzajów, ilości, lokalizacji oraz
parametrów technicznych wód i urządzeń melioracji wodnych lub obszarów zmeliorowanych, a także
wskazuje sposób jej prowadzenia.
Aktualnie brak jest środków, za pomocą których można nakazać właścicielom gruntów
przebudowę systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające. Jednakże
proces przebudowy można przeprowadzać stopniowo, uwzględniając go przy realizacji nowych
systemów.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Realizacja działania spowoduje poprawę funkcjonalności, zwłaszcza systemów nawadniania, co
jest sprawą ważną dla zapewnienia sztucznego zasilania wód pierwszego poziomu wodonośnego.
Proces inwestycyjny jest długotrwały, jednak jego skuteczność jest bardzo duża. Uzyskuje się
bezpośredni wpływ na łagodzenie zjawiska suszy oraz możliwość przeciwdziałania skutkom suszy
rolniczej i zwiększania odporności na suszę terenów rolnych.
Działanie to będzie miało przede wszystkim wpływ na poprawę stosunków wodnych na terenach
rolnych i leśnych. Przyczyni się do także do poprawy stanu siedlisk od wód zależnych zlokalizowanych
na tych terenach.

50

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

5.14. BUDOWA OBIEKTÓW TZW. DUŻEJ RETENCJI (działanie Nr 14)
Nazwa działania 14. - BUDOWA OBIEKTÓW TZW. DUŻEJ RETENCJI
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

art. 88k, art. 88r ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.)
WZMiUW, Dyrektor RZGW

WZMiUW, Dyrektor RZGW

rolnictwo, przemysł, gospodarka komunalna
budowa zbiorników „dużej” retencji z reguły wynika z konieczności
zapobiegania powodziom, są one z reguły wielofunkcyjne, a jedną z funkcji
jest alimentowanie w okresie niżówek, będących skutkiem susz
hydrologicznych lub/i stanów niskich wynikających z niedoborów wód
powierzchniowych
Susza hydrologiczna / zagrożenie na poziomie wysokim
duża dyspozycyjność w użytkowaniu zgromadzonej wody dla celów
komunalnych, rolnictwa, przemysłu, żeglugi, rekreacji, produkcji energii
elektrycznej. Istnieje także możliwość kompromisowej gospodarki wodą
zbiornika np. w okresie wiosennym kilkudniowe zalewy łąk, pastwisk,
lasów łęgowych przy pomocy zwiększonego zrzutu wody ze zbiornika
Brak możliwości oszacowania rzetelnych wskaźników kosztów budowy ze
względu na czas tworzenia zbiorników tzw. dużej retencji. Natomiast
pieniężna wycena niekorzyści społecznych spowodowanych budową
zbiornika jest od niedawna przedmiotem badań naukowych i brak jest
zestandaryzowanej procedury wyceny
Długookresowe / Techniczne
Przemysł i
Energetyka
+

Gospodarka
komunalna
+

Rolnictwo
+

Leśnictwo
0

Ekosystemy od
wód zależne
+/-

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Umownie przyjętą wartością pojemności zbiornika wodnego, od której dany akwen klasyfikuje
się jako obiekt dużej retencji jest wartość 5 mln m3 określona w Porozumieniu z dnia 21 grudnia 1995
roku między Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska,
Zasobów Naturalnych i Leśnictwa dotyczącym współpracy w zakresie małej retencji. Poniżej tej
wielkości granicznej pojemności zbiorniki są uznawane za obiekty małej retencji
(http://www.ekoportal.gov.pl). Zbiorniki dużej retencji zwykle pełnią kilka funkcji (zbiorniki
wielofunkcyjne) - wspomaganie żeglugi, ochrona przeciwpowodziowa, gromadzenie wody dla
potrzeb przemysłu, rolnictwa, ludności, energetyki. Jedną z funkcji mogących przeciwdziałać skutkom
suszy jest alimentowanie rzek w okresie niżówek (będących skutkiem suszy hydrologicznej). Jednakże
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inwestycje budowy zbiorników „dużej” retencji z reguły wynikają z konieczności zapobiegania
powodziom. Mimo tego w niektórych rejonach taki zbiornik będzie również uzasadniony ze względu
na suszę. Nie należy zapominać, że zbiorniki te przegradzają całą dolinę rzeki. Działanie dotyczy
wskazania już planowanych obiektów dużej retencji, których realizacja przyczynić się może do
łagodzenia skutków suszy.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest zalecane na obszarach w największym stopniu (IV) zagrożonych suszą hydrologiczną,
hydrogeologiczna oraz rolniczą.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Budowa zbiorników retencjonujących wodę stanowi jeden ze sposobów ochrony ludzi i mienia
przed powodzią, o czym stanowi art. 88k ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.).
Tego rodzaju zbiorniki pełnią jednak wiele funkcji, a jedną z nich jest również gromadzenie nadmiaru
wody, który może zostać wykorzystany w okresach suszy.
Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt. 9 ustawy Prawo wodne, zbiorniki wodne stanowią przykład urządzeń
wodnych czyli urządzeń służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Z kolei
kwestie dotyczące szczegółów konstrukcyjnych urządzeń wodnych i warunków technicznych ich
wykonywania, uregulowane są w ustawie Prawa budowlanego.
Art. 88k wskazuje, że zadaniem państwa jest budowa budowli regulacyjnych i urządzeń wodnych,
które pełnią funkcje zabezpieczające przed skutkami powodzi lub minimalizujące jej skutki. Zadaniem
państwa jest również zachowanie, tworzenie i odtwarzanie systemów retencji wód. Działania te
mogą być osiągnięte poprzez właściwe utrzymanie wód, roboty konserwacyjne na wodach
powierzchniowych, właściwą konserwację istniejących zbiorników retencyjnych i budowę nowych
oraz dokonywanie remontów i konserwacji przez organy właściwe do spraw gospodarki wodnej
urządzeń melioracji wodnej podstawowej. Zgodnie z art. 75 ust. 1 Prawa wodnego utrzymywanie
urządzeń melioracji wodnych podstawowych należy do marszałka województwa, który realizuje te
działania jako zadania z zakresu administracji rządowej.
Budowa zbiorników retencjonujących wodę powinna być również analizowana pod kątem oceny
wpływu/oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód w rozumieniu art. 4.1. RDW w związku z
art. 4.7. Ramowej Dyrektywy Wodnej. Realizacja tego typu przedsięwzięć może bowiem skutkować
negatywnymi zmianami ekologicznego stanu wód.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Efektem działania jest duża dyspozycyjność w użytkowaniu zgromadzonej wody dla celów
komunalnych, rolnictwa, przemysłu, żeglugi, rekreacji, produkcji energii elektrycznej. Daje także
możliwość kompromisowej gospodarki wodą zbiornika np. w okresie wiosennym kilkudniowe zalewy
łąk, pastwisk, lasów łęgowych przy pomocy zwiększonego zrzutu wody ze zbiornika.
Mimo, iż proces inwestycyjny jest długi, to po wybudowaniu i jednoczesnej budowie sieci
rozprowadzającej wodę, efekt wykorzystania w okresie suszy będzie duży i natychmiastowy.
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5.15. BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI (NA PODSTAWIE PROGRAMÓW MAŁEJ
RETENCJI) (działanie Nr 15)
Nazwa działania 15. - BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ RETENCJI (NA PODSTAWIE PROGRAMÓW MAŁEJ
RETENCJI)
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie
dyspozycji/aktu prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód
narażonych na skutki
wystąpienia zjawiska suszy

brak podstawy prawnej
samorządy wojewódzkie, nadleśnictwa

samorządy wojewódzkie, samorządy gminne, WZMiUW, nadleśnictwa

rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy od wód zależne
działanie ma na celu upowszechnianie stosowania prostych metod
odbudowy retencji w zlewni oraz ochronę ekosystemów, przede
wszystkim takich jak lasy łęgowe czy mokradła;
Susza hydrologiczna, rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim i średnim
działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków
pogorszenia naturalnych stosunków wodnych poprzez spowalnianie
odpływu wody, minimalizację skutków suszy, przeciwdziałanie powodzi i
odtworzenie lub zachowanie istniejących obszarów wodno-błotnych
Zadania w ramach Programy małej retencji wodnej są finansowane:
 z funduszy własnych samorządów,
 ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej oraz Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska,
Informacja o kosztach:

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

 ze środków unijnych,
 ze środków prywatnych.

Oszacowanie kosztów utworzenia obiektów małej retencji jest trudne ze
względu na zróżnicowane koszty budowy poszczególnych obiektów, które
zależą w głównej mierze od ich przeznaczenia. Koszty te mogą się wahać
od 4,7 zł/m3 do 470,4 zł/m3
Długookresowe / Techniczne
Przemysł i
energetyka
0

Gospodarka
komunalna
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
+

Ekosystemy od
wód zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Mała retencja wodna definiowana jest jako zmniejszanie odpływu wód powierzchniowych, przy
jednoczesnym utrzymaniu równowagi środowiska przyrodniczego. Jest to osiągane poprzez
zapewnienie możliwości ochrony i odnowy zasobów wodnych. Retencja to zdolność do gromadzenia,
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przetrzymywania i odprowadzania wody w określonym miejscu i czasie na powierzchni, w glebie,
wodach podziemnych, roślinności i ściółce leśnej. W głównej mierze mała retencja polega na
gromadzeniu wody w niewielkich zbiornikach umożliwiających zatrzymywanie lub spowalnianie
spływu wód, przy jednoczesnym zachowaniu i wspieraniu rozwoju krajobrazu naturalnego.
Takie zbiorniki wodne tworzą także cenne przyrodniczo enklawy wodne, charakteryzujące się
bogatą różnorodnością biologiczną, poprawiają bilans wodny, mają zastosowanie gospodarcze oraz
duże znaczenie dla życia wielu gatunków roślin i zwierząt.
Działanie ma na celu upowszechnianie stosowania prostych metod odbudowy retencji w zlewni
oraz ochronę ekosystemów hydrogenicznych, przede wszystkim takich jak lasy łęgowe czy mokradła.
Ponadto piętrzenie wody w zbiornikach umożliwia pozyskanie czystej ekologicznie energii
elektrycznej. Działanie dotyczy wskazania już planowanych obiektów małej retencji, których realizacja
przyczynić się może do łagodzenia skutków suszy.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest zalecane do stosowania na obszarach w największym i średnim stopniu zagrożonych
suszą hydrologiczną, hydrogeologiczna oraz rolniczą.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Odbudowa retencji to działanie spójne z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej stanowiącej o
ochronie wód i ekosystemów od wody zależnych oraz zalecającej podejmowanie takich działań, które
doprowadzą do osiągnięcia (do 2015 r.), dobrego stanu i potencjału wód.
Na poziomie wojewódzkim najważniejszym narzędziem do prowadzenia działań w zakresie małej
retencji są wojewódzkie programy małej retencji. W ostatnich latach przygotowano Wojewódzkie
Programy Małej Retencji diagnozujące sytuację oraz wskazujące możliwości zwiększenia retencji na
poziomie regionalnym. Dokumenty te wskazują na realizację różnorodnych dużych działań
inwestycyjnych w zlewniach jak również zwracają uwagę na możliwości realizacji wielu małych
proekologicznych przedsięwzięć podnoszących i poprawiających nie tylko retencję, ale również
walory przyrodnicze, turystyczne i krajobrazowe obszarów wiejskich.
W Porozumieniu z dnia 21 grudnia 1995 roku między Ministrem Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej a Ministrem Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa w sprawie
rozwoju małej retencji wodnej określono następujące działania:
 odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących: jazów, zastawek, mnichów, stopni,
w celu wykorzystania wody do nawodnień rolniczych, spowolnienia odpływu wód
powierzchniowych, ochrony gleb torfowych, przeciwdziałaniu erozji na ciekach o dużych
spadkach, podniesienia poziomu wód gruntowych na terenach przyległych,
 uzupełnienie i modernizację na obiektach melioracyjnych – wskazanych przez komisję po
dokonanych przeglądach tych obiektów w latach 1990-93 pod kątem zachowania równowagi
ekologicznej biotopów,
 zatrzymywanie wód wiosennych roztopowych i opadowych w sadzawkach, potorfiach,
oczkach wodnych i obniżeniach terenowych, wyrobiskach żwiru, gliny i pospółki,
 odbudowę i modernizację oraz budowę zbiorników wodnych (również podpiętrzanie jezior)
o pojemności do 5 mln m3 na rzekach i potokach dla potrzeb nawodnień rolniczych, hodowli
ryb, ptactwa wodnego, ochrony przeciwpowodziowej, energetyki oraz podniesienia walorów

54

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

krajobrazowych i estetycznych przyrody, odbudowę, modernizację i budowę nowych stawów
rybnych.
Kolejne Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi
a Ministrem Środowiska oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zwracało uwagę na
proekologiczne metody retencjonowania wód. Po aktualizacji programów małej retencji
przygotowanych dla wszystkich województw oraz dostosowaniu ich do układu zlewni,
konsekwentnie wykonywane są wynikające z nich zadania. Cel osiągany jest poprzez realizację
małych zadań, w których znaczącą rolę odgrywają zabiegi proekologiczne.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Na obszarach zagrożonych występowaniem suszą rolniczą duża jest potrzeba stosowania małej
retencji wodnej, wszędzie tam gdzie wpłynie to na zmniejszenie poboru wody (na nawodnienia
rolnicze w okresie letnim) z rzek.
Działania małej retencji mają na celu likwidację przyczyn i skutków niekorzystnych zmian
stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody, odtworzenie lub zachowanie istniejących
obszarów wodno-błotnych m.in. poprzez wspieranie pro-środowiskowych metod retencjonowania
wody takich jak: renaturyzacja siedlisk podmokłych. Ważna jest także integracja działań różnych
podmiotów pozwalająca na uzyskanie pozytywnego efektu ekologicznego.
Działanie przyczyni się do złagodzenia skutków suszy na obszarach cennych przyrodniczo,
obszarach wykorzystywanych rolniczo oraz do wzrostu poziomu wód podziemnych.

55

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

5.16. ZWIĘKSZANIE RETENCJI LEŚNEJ (działanie Nr 16)
Nazwa działania 16. - ZWIĘKSZANIE RETENCJI LEŚNEJ
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

Ustawa o lasach (Dz. U. 1991 nr 101 poz. 444), Ustawa o ochronie
przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz.880), PWŚK
Lasy Państwowe, samorządy, właściciele terenu

samorządy wojewódzkie, samorządy gminne, WZMiUW, nadleśnictwa
rolnictwo, leśnictwo, ekosystemy od wód zależne
zwiększania obszarów zalesionych; odtwarzanie oczek wodnych i
budowa zbiorników retencyjnych w lasach; przebudowa lasów w
kierunku zgodności z siedliskiem; odpowiednie rozmieszczenie lasów
w zlewni oraz zrównoważona gospodarka leśna
Susza hydrologiczna i rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim i
średnim
spowolnienie spływu powierzchniowego w zlewni; poprawa bilansu
wodnego na terenach leśnych; odtworzenie obszarów wodnobłotnych oraz zachowanie różnorodności biologicznej; ograniczenie
skutków suszy w lasach oraz na terenach rolniczych

Koszty uzależnione od rodzaju podjętego działania. W przypadku
budowy obiektów małej retencji koszty zawierać się będą w dolnych
granicach przedziału wartości przedstawionego w działaniu nr 15.
Informacja o kosztach:
Natomiast w przypadku retencji poprzez zalesianie koszty są trudne do
oszacowania ze względu na brak wystarczających informacji o ilości
wody retencjonowanej przez lasy.
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
energetyka komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
0
0
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie ma na celu zwiększanie obszarów zalesionych, co korzystnie wpływa na
zatrzymywanie wody w gruncie, opóźnia spływ powierzchniowy do odbiorników, zwiększa zasilanie
wód podziemnych. Zalesienia powinny dotyczyć w szczególności nieprzydatnych rolniczo gruntów
porolnych oraz gruntów poddanych rekultywacji, szczególnie w obszarach stref wododziałowych oraz
wodochronnych obszarów leśnych oraz z uwzględnieniem obszarów zasilania zbiorników wód
podziemnych. Oprócz dolesień do wzrostu retencji leśnej przyczynią się: przebudowa lasów w
kierunku zgodności z siedliskiem, odtwarzanie oczek wodnych i budowa zbiorników retencyjnych w
lasach, odpowiednie rozmieszczenie lasów w zlewni, zrównoważona gospodarka leśna. Dzięki
znacznym zdolnościom retencyjnym gleb leśnych, obszary te działają jako naturalne zbiorniki
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retencjonujące wodę w okresie występujących nadmiarów i oddają ją, w okresie niedoborów.
Największy udział w całkowitej retencji zlewni leśnej ma retencja szaty roślinnej, następnie retencja
wód otwartych (o ile na terenach zlewni występują), retencja glebowa oraz retencja gruntowa.
Wyraźne efekty retencyjne niosą ze sobą działania prowadzone kompleksowo w małych zlewniach
oraz na terenach rolnych i leśnych, czego przykładem są prowadzone na terenach nadleśnictw
programy restytucji byłych zbiorników wodnych oraz przywracania dawnych stosunków wodnych na
osuszonych siedliskach bagiennych i mokradłowych, a przede wszystkim realizowane na poziomie
wojewódzkim Programy Małej Retencji.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie jest zalecane do stosowania na obszarach w największym i średnim stopniu zagrożonych
suszą hydrologiczną (II, III, IV) oraz rolniczą (III, IV) .
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Działania polegające na zwiększaniu lesistości oraz podejmowaniu działań mających na celu
zwiększanie retencji leśnej zawarte są w wielu dokumentach planistycznych.
Istotnymi dokumentami w tym zakresie są krajowy oraz wojewódzkie programy zwiększania
lesistości, których głównym celem jest planowany wzrost lesistości kraju. Lasy Państwowe realizują
zalesienia gleb marginalnych, nieprzydatnych rolniczo. Wynika to w głównej mierze z ustawowego
obowiązku realizacji środowiskotwórczych i publicznych funkcji lasów, w tym korzystnego
oddziaływania lasów na bilans wodny zlewni.
Niezależnie od tego Lasy Państwowe realizują programy małej retencji:
 „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach
leśnych na terenach nizinnych” w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Środowisko. Główne założenia to wspieranie pro-środowiskowych metod
retencjonowania wody w lasach między innymi poprzez zahamowanie odpływu wód
powierzchniowych, w tym: zwiększenie wykorzystania zasobów wodnych poprzez adaptację
istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia funkcji retencyjnych, budowa zbiorników
małej retencji, spowolnianie obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrotoków,
urządzeń piętrzących na ciekach, renaturyzacja mokradeł,
 Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000
– promocja najlepszych praktyk" (Best for Biodiversity)" finansowanego ze środków Unii
Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, celem jest promocja najlepszych praktyk ochrony i
zachowania różnorodności biologicznej w zakresie gatunków i siedlisk takich jak: wilk, ryś,
niedźwiedź, żubr, nietoperze, sowy, ptaki szponiaste, kuraki leśne, gady, owady (ksylobionty,
błonkówki), zając i kuropatwa, kserotermy, mokradła,
 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej na terenach dotkniętych naturalną katastrofą oraz
wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych" w ramach Działania 226 Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, cel to realizacja przedsięwzięć dotyczących
odtworzenia potencjału produkcji leśnej uszkodzonego przez szkodliwe czynniki i katastrofy
naturalne oraz wprowadzanie mechanizmów zapobiegających katastrofom naturalnym, ze
szczególnym uwzględnieniem zabezpieczeń przeciwpożarowych w lasach wszystkich
własności.
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W „Zasadach hodowli lasu” wskazuje się, iż „Podstawową zasadą gospodarki wodnej w lasach jest
utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego źródlisk, różnego rodzaju zbiorników wodnych,
cieków, bagien i mokradeł”. W wytycznych tych wskazuje się również na sposoby zwiększania retencji
wodnej lasu poprzez m.in.:
 zachowanie trwałości lasu;
 utrzymanie złożonej gatunkowo i strukturalnie szaty roślinnej;
 dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych;
 prowadzenie zabiegów fitomelioracyjnych w monokulturach różnych gatunków;
 zwiększanie lesistości, z uwzględnieniem stref wododziałowych zlewni rzecznych, brzegów
rzek i zbiorników wód powierzchniowych, obszarów zasilania zbiorników wód podziemnych,
terenów zagrożonych erozją wodną i wietrzną;
 poprawę funkcjonalności, odtworzenie lub budowę nowych urządzeń melioracyjnych
służących utrzymaniu optymalnego poziomu wody lub spowolnieniu jej spływu (zastawki,
progi, przelewy umożliwiające regulowanie stanu wilgotności siedlisk);
 budowę obiektów tak zwanej małej retencji
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Pozytywny tych efekty wdrożenia działania to m.in. poprawa i wzrost różnorodności biologicznej,
poprawa stosunków wodnych na terenach leśnych, ograniczenie skutków suszy w lasach oraz na
terenach rolniczych.
Rezultaty tego działania się widoczne będą w dłuższym okresie czasu, w zakresie poprawy bilansu
wodnego. Działania podejmowane na terenach leśnych będą miały następujące efekty: likwidacja
przyczyn i skutków pogorszenia stosunków wodnych poprzez spowalnianie odpływu wody,
minimalizacja skutków suszy, odtworzenie obszarów wodno-błotnych, wspieranie prośrodowiskowych metod retencjonowania wody w lasach, w tym: budowa zbiorników retencyjnych,
renaturyzacja siedlisk podmokłych (adaptacja istniejących systemów melioracyjnych do pełnienia
funkcji retencyjnych), spowolnianie obiegu wody w zlewniach za pomocą progów, bystrzy, urządzeń
piętrzących na ciekach.
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5.17. BUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ USPRAWNIENIE
ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH (działanie Nr 17)
Nazwa działania 17. - BUDOWA I ROZBUDOWA SYSTEMÓW SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ
USPRAWNIENIE ISTNIEJĄCYCH SYSTEMÓW WODOCIĄGOWYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do wydanego
zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków (Dz. U. 2001, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.)
zakłady wodociągowe, samorządy gminne

zakłady wodociągowe, samorządy gminne

gospodarka komunalna, przemysł
budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej w kierunku
agregacji i tworzenia alternatywnych połączeń, uruchamianych w czasie
wprowadzenia klęski suszy, wodociągów zaopatrujących obszary
dotknięte suszy; włączenie zaopatrzenia z sieci wodociągowej z regionu
Opis:
nie objętego suszą hydrologiczną także na warunkach przerzutu wody;
włączenie w systemy zaopatrzenia w wodę lokalnych rozwiązań
opartych na retencji wód deszczowych, modernizacja sieci w kierunku
zmniejszenia strat wody
Rodzaj suszy i kategoria
Susza hydrologiczna i hydrogeologiczna / zagrożenie na poziomie
zagrożenia suszą:
wysokim
usprawnienie istniejących systemów wodociągowych w celu
Spodziewany rezultat z
zapewnienia przesyłu wody do rejonów najczęściej obejmowanych
uwzględnieniem grup
suszą hydrologiczną i hydrogeologiczną, agregacja sieci wodociągowej i
użytkowników wód narażonych
budowa nowych nitek sieci doprowadzających wodę do terenów
na skutki wystąpienia zjawiska
sąsiednich umożliwi przerzuty wody między zlewniami w celu
suszy
zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę pitną
Koszt modernizacji lub budowy systemów sieci wodociągowej to około
Informacja o kosztach:
200zł/mb (wartość średnia dla obszaru działania RZGW w Warszawie)
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
0
0
zależne
+
+
+/Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie polega na budowie i rozbudowie systemów sieci wodociągowej w kierunku agregacji i
tworzenia alternatywnych połączeń, uruchamianych w czasie wprowadzenia klęski suszy,
wodociągów zaopatrujących obszary dotknięte suszy. Polega także na włączeniu zaopatrzenia z sieci
wodociągowej z regionu nie objętego suszą hydrologiczną także na warunkach przerzutu wody
między dorzeczami czy JCWPd. Włączenie w systemy zaopatrzenia w wodę lokalnych rozwiązań
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opartych na retencji wód deszczowych, dodatkowo zgromadzone zasoby wód deszczowych w czasie
suszy mogą być wykorzystane np. do podlewania zieleni miejskiej i ogrodów działkowych, mycia
samochodów itp. Działanie obejmuje także modernizację systemów zaopatrzenia w wodę,
ukierunkowanych na zmniejszenie strat wody.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane o na obszarach zagrożonych w największym stopniu suszą
hydrologiczną i hydrogeologiczną.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Kwestie związane z budową i utrzymaniem sieci wodociągowej uregulowane są w ustawie z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U.
2001, Nr 72, poz. 747 z późn. zm.). Zgodnie z art. 15 ust. 1 to przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne jest obowiązane zapewnić budowę urządzeń wodociągowych i urządzeń
kanalizacyjnych, ustalonych przez gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planach.
Uruchamianie alternatywnego zaopatrzenia w wodę obszarów dotkniętych suszą oraz włączanie
zaopatrzenia z sieci wodociągowej z regionu nie objętego suszą hydrologiczną także na warunkach
przerzutu wody między dorzeczami czy JCWPd następować będzie z chwilą ogłoszenia stanu klęski
żywiołowej spowodowanej suszą przez właściwy organ.
W tym miejscu na uwagę zasługuje fakt, iż mimo, że w art. 15 ust. 1 mowa jest jedynie o
przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym, obowiązek ten może spoczywać również na gminie.
Sytuacja ta będzie miała miejsce w gminach, w których nie działa przedsiębiorstwo wodociągowokanalizacyjne. Może się również zdarzyć, że sieć wybudowana zostanie przez inny podmiot niż gmina
czy przedsiębiorstwo. W takim jednak przypadku istnieje obowiązek rozliczenia nakładów, które
osoba nie zobowiązana poniosła na rzecz gminy czy przedsiębiorstwa. W tym miejscu należy również
zwrócić uwagę na problematykę przyłączy. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 2 do zrealizowania budowy
przyłączy do sieci oraz studni wodomierzowej, pomieszczenia przewidzianego do lokalizacji
wodomierza głównego i urządzenia pomiarowego, zobowiązana jest osoba ubiegająca się o
przyłączenie. Wykonane przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne stanowi jej własność, chyba że
umowa zawiera inne postanowienia w tym przedmiocie.
W niektórych przypadkach tworzy się dodatkową infrastrukturę wodociągową przed
wykorzystaniem pełnego potencjału środków oszczędzania wody, a zatem bez uwzględnienia
hierarchii możliwych rozwiązań problemów związanych z wodą. Należy dokonać systematycznej
analizy potencjalnych środowiskowych skutków planów w zakresie nowej infrastruktury
wodociągowej.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Rezultatem będzie usprawnienie istniejących systemów wodociągowych w celu zapewnienia
przesyłu wody do rejonów najczęściej obejmowanych suszą hydrologiczną i hydrogeologiczną, a przez
to najbardziej narażonych na jej skutki (zagrożonych deficytem zasobów wodnych). Agregacja sieci
wodociągowej i budowa nowych nitek sieci doprowadzających wodę do terenów sąsiednich umożliwi
przerzuty wody między zlewniami w celu zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę pitną.
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Również modernizacja sieci w celu zmniejszenia strat wody będzie miała korzystny wpływ na
funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowych (zmniejszenia strat finansowych związanych z
niesprawnymi systemami wodociągowymi) oraz na stan ilościowy zasobów wodnych.
Działanie będzie miało przede wszystkim pozytywny wpływ na użytkowników z sektora
zaopatrzenia ludności w wodę.

5.18. ZWIĘKSZANIE RETENCJI NA OBSZARACH ROLNICZYCH (działanie Nr 18)
Nazwa działania 18. - ZWIĘKSZANIE RETENCJI NA OBSZARACH ROLNICZYCH
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

brak podstawy prawnej

------

ARiMR, właściciele gospodarstw rolnych

rolnictwo, ekosystemy od wód zależne

Opis:

zmiana sposobu uprawiania gleby, upowszechnianie właściwych
zabiegów i metod zalecanych przez Kodeks dobrej praktyki rolniczej,
zmiana użytkowania gruntów poprzez wzrost areału użytków
zielonych, stosowanie odpowiedniego układu pól ornych, użytków
zielonych, ekologicznych i leśnych oraz oczek wodnych; utrzymywanie
i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, budowa zastawek na
rowach i ciekach wodnych

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:

Susza rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim i średnim (IV, III, II)

Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

poprawa bilansu wodnego na terenach rolnych; zmniejszenia spływu
powierzchniowego z terenów rolniczych; zmniejszenia strat w
uprawach rolnych spowodowanych zjawiskiem suszy

Informacja o kosztach:

Koszty działania tożsame z kosztami realizacji działania nr 13
(przebudowa systemów melioracyjnych oraz nr 15 (budowa obiektów
małej retencji)

Typ działania:
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Długookresowe / Techniczne/Nietechniczne
Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
0

Ekosystemy
od wód
zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)

61

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

1) OPIS DZIAŁANIA
a) Do działań zwiększających retencję na obszarach rolniczych należą: zmiana sposobu uprawiania
gleby, upowszechnianie w gospodarce rolnej właściwych zabiegów i metod zalecanych przez Kodeks
dobrej praktyki rolniczej, zmiana użytkowania gruntów poprzez wzrost areału użytków zielonych,
utrzymywanie i odtwarzanie śródpolnych oczek wodnych, budowa zastawek na rowach i ciekach
wodnych. Ponadto działaniami korzystnymi z punktu widzenia retencji glebowej są: rozluźnienie
gleby, zwiększanie zawartości próchnicy, prawidłowa agrotechnika, właściwy płodozmian. Do
technologii uprawy gleby, zwiększających retencję wody w glebie i stopień jej wykorzystania przez
rośliny, należą: spulchnianie gleby, poprawa struktury gleby, zatrzymywanie wody opadowej na polu,
ograniczanie spływów powierzchniowych, zwiększanie strefy korzeniowej poboru wody.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach rolniczych zagrożonych suszą rolniczą w stopniu
wysokim i średnim.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Odbudowa retencji to działanie spójne z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej stanowiącej o
ochronie wód i ekosystemów od wody zależnych oraz zalecającej podejmowanie takich działań, które
doprowadzą do osiągnięcia (do 2015 r.), dobrego stanu i potencjału wód.
Aktualnie istnieje szereg dokumentów oraz aktów prawnych wspomagających rozwój retencji
wodnej w tym retencji na obszarach rolniczych. I tak np. wskazać tu można:

Porozumienie z dnia 21 grudnia 1995 roku w sprawie rozwoju małej retencji wodnej
zawarte pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej a Ministrem
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa

Porozumienie z dnia 11 kwietnia 2002 roku pomiędzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi a Ministrem Środowiska oraz Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Zgodnie z intencją Porozumień powstały wojewódzkie programy małej retencji wodnej, które
mają za zadanie ocenianie stanu zasobów wodnych województwa wraz z analizowaniem warunków
gruntowo-wodnych, określenie potrzeb wodnych oraz wskazanie możliwości zwiększania retencji.
Aktualnie zadanie realizowane w ramach programów finansowane są z funduszy własnych
samorządów, ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, ze środków unijnych, jak również ze środków
prywatnych.
Warunkiem przeprowadzenia tego działania jest prowadzenie w tym zakresie działań promujących
i upowszechniających na poziomie województwa i gminy. Promowanie zadań małej retencji przez
Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Wojewódzkie Fundusze Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, a także uproszczenie procedur związanych z pozyskiwaniem
środków finansowych może stać się dobrą zachętą dla przyszłych beneficjentów chcących realizować
projekty z zakresu małej retencji.
Działanie, polegające na dostosowywaniu typu produkcji rolniczej do stopnia zagrożenia suszą ma
poparcie w Ramowej Dyrektywie Wodnej – Aneks VI zawierający listę środków, które należy
uwzględnić w programie działań (Program wodno-środowiskowy kraju) jako jedno z działań
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uzupełniających wskazano: środki zarządzania popytem, m.in. promowanie dostosowywania
produkcji rolniczej, poprzez uprawę zbóż wymagających małej ilości wody.
Dodatkowo część zadań realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
może wpływać pozytywnie na zmniejszanie skutków suszy, zwłaszcza w sektorze rolnictwa m.in.
Działanie 214: Program rolnośrodowiskowy (Płatności rolnośrodowiskowe), którego cele są
następujące:
Poprawa środowiska przyrodniczego i obszarów wiejskich, w szczególności:
1) przywracanie walorów lub utrzymanie stanu cennych siedlisk użytkowanych rolniczo oraz
zachowanie różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich;
2) promowanie zrównoważonego systemu gospodarowania;
3) odpowiednie użytkowanie gleb i ochrona wód;
4) ochrona zagrożonych lokalnych ras zwierząt gospodarskich i lokalnych odmian roślin
uprawnych.
Podstawowym
aktem
prawnym
regulującym
zasady
realizacji
programów
rolnośrodowiskowych w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20
września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005 r., str. 1, z późn. zm.).
Jeśli chodzi o przepisy krajowe to jest to Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (Dz. U. 2013, poz. 173, j.t). Koszty wdrażania programów są współfinansowane przez
budżet UE z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji w Rolnictwie (EAGGF).
Ponadto Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej (KDPR) zawiera zbiór przyjaznych środowisku
praktyk rolniczych, których stosowanie ma zapewnić zrównoważony rozwój w sferze produkcji
rolniczej. Najważniejszym celem KDPR jest podniesienie poziomu podstawowej wiedzy o ochronie
wody oraz innych elementów środowiska takich jak: gleby, powietrza, krajobrazu oraz o
możliwościach przyczyniania się do ich ochrony.
Istotne jest również podnoszenie świadomości na temat roli, jaką może pełnić retencja na
obszarach rolnych. Działanie to powinno być zatem wspomagane doradztwem rolniczym
polegającym na rozpowszechnianiu informacji o zabiegach agrotechnicznych zwiększających retencję
wód, o pożytecznym oddziaływaniu zadrzewień śródpolnych i ochronnych pasów zieleni wzdłuż
cieków wodnych, a także o potrzebie ochrony zadrzewień śródpolnych, zbiorników i oczek wodnych.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Efekt można uzyskać w krótkim okresie czasu, pod warunkiem pokonania przyzwyczajeń lokalnych
społeczności. Działania te należy uznać za niezwykle korzystne zarówno dla obszarów rolniczych, jak i
dla obszarów występowania suszy rolniczej.
Działanie przyczyni się do zmniejszenia spływu powierzchniowego z terenów rolniczych,
zwiększenia retencji na obszarach rolniczych oraz zmniejszenia strat w uprawach rolnych
spowodowanych zjawiskiem suszy. Pozytywny efekt odniosą przede wszystkim rolnicy oraz obszary
cenne przyrodniczo związane z zasobami wodnymi na obszarach rolnych.
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5.19. PROPAGOWANIE ZMIANY STRUKTURY UPRAW ROLNICZYCH NA GATUNKI I
ODMIANY ROŚLIN UPRAWNYCH BARDZIEJ ODPORNYCH NA SUSZĘ ROLNICZĄ ORAZ
ODPOWIEDNIE NAWOŻENIE GLEB (działanie Nr 19)
Nazwa działania 19. - PROPAGOWANIE ZMIANY STRUKTURY UPRAW ROLNICZYCH NA GATUNKI I
ODMIANY ROŚLIN UPRAWNYCH BARDZIEJ ODPORNYCH NA SUSZĘ ROLNICZĄ ORAZ ODPOWIEDNIE
NAWOŻENIE GLEB
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:

brak podstawy prawnej
ARiMR, wojewódzkie ośrodki doradztwa rolniczego (w zakresie
doradztwa)

właściciele gospodarstw rolnych
rolnictwo
stosowanie, na obszarach w dużym stopniu zagrożonych suszą
rolniczą, odpowiednich gatunków roślin. W zapobieganiu znacznym
stratom wywołanym zjawiskiem suszy należy stosować także
odpowiednie nawożenie gleby, zapobiegające erozji wodnej
Susza rolnicza / zagrożenie na poziomie wysokim

straty w uprawach rolniczych wywołane zjawiskiem suszy mogą ulec
zmniejszeniu; odpowiednie nawożenie gleby będzie miało korzystny
wpływ na zmniejszenie strat spowodowanych suszą rolniczą; działanie
może przyczynić się, poprzez stosowanie gatunków o mniejszych
potrzebach wodnych, do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę do
nawodnień rolniczych
Koszty związane z działaniami edukacyjnymi i informacyjnymi.
Informacja o kosztach:
Działanie zbliżone do działań edukacyjnych, z tego powodu można
przyjąć, że koszt podjęcia działania jest równy 0.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
+
0
zależne
0
0
0
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie polega na propagowaniu upraw rolniczych o mniejszych potrzebach wodnych,
bardziej odpornych na suszę. W zależności od rodzaju gleby oraz pory roku rośliny uprawne wykazują
różne zapotrzebowanie na wodę. Działanie ma polegać na stosowaniu, na obszarach w dużym
stopniu zagrożonych suszą rolniczą, odpowiednich gatunków roślin – odpornych na suszę, o krótszym
okresie wegetacji i mniejszych potrzebach wodnych, o głębszym systemie korzeniowym. Należy także
przeprowadzać siew w optymalnym dla danego rejonu terminie. Działania te mają na celu
zmniejszenie zapotrzebowania na wodę do nawodnień upraw rolnych oraz zabezpieczenie właścicieli
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gospodarstw przed stratami finansowymi spowodowanymi suszą. Analiza literatury w poszukiwaniu
informacji na temat rekomendowanych gatunków upraw nie daje jednoznacznej odpowiedzi jakie
gatunki upraw powinny być implementowane na terenach zagrożonych suszą rolniczą. Płodozmian i
zmiany w nim należy wiązać z rodzajami gleb - bardzo podatne na suszę są przeważnie gleby lekkie i
bardzo lekkie. Zalecane uprawy na tych glebach to zwłaszcza żyto z wsiewkami, łubin żółty, saradela
ewentualnie gryka. Natomiast biorąc pod uwagę progowe wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego
(KBW) określone w ramach monitoringu suszy rolniczej SMSR prowadzonego przez IUNG-PIB można
wskazać kilka gatunków roślin uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą (tabela poniżej).
Należą do nich:
 niezależnie od klas podatności gleb na suszę: kukurydza na ziarno i na kiszonkę, chmiel,
 poza glebami I klasy (bardzo podatnych na suszę): rzepak i rzepik.
Dla wskazanych powyżej gatunków roślin uprawnych stwierdza się brak spadków plonów z
powodu suszy w większej części okresu wegetacyjnego a potencjalne zagrożenie ich wystąpienia
odnosi się do drugiego okresu sześciodekadowego i cechuje się bardzo niskim progiem KBW. Co
oznacza że bilans opad – ewapotranspiracja by wystąpiły straty w uprawach musiałby osiągnąć
ekstremalny poziom deficytu (ekstremalne zdarzenia susz rolniczych). Działanie obejmuje także
propagowanie ograniczania upraw wodochłonnych (np. upraw szklarniowych, hydroponicznych) na
obszarach zagrożonych suszą.
Wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb
oznaczające wystąpienie suszy (wg. IUNG-PIB 2012)

Objaśnienia: gleba I - Bardzo lekka (bardzo podatna na suszę), II – lekka (podatna na suszę), III – średnia
(średnio podatna), IV – ciężka (słabo podatna); (-) na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana; (x)
brak spadków plonów z powodu suszy w analizowanym okresie

b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach rolniczych zagrożonych suszą rolniczą w stopniu
wysokim.

65

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Problematyka ochrony przed suszą w prawie krajowym uregulowana została w ustawie z dnia 18
lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001, Nr 115, poz. 1229). Na szczególną uwagę zasługuje tu Dział
VB przedmiotowej ustawy czyli art. 88r, art. 88s oraz art. 88t. Żadne z tych artykuł nie dają jednak
podstaw do uznania, że w określonych sytuacjach można wydać nakaz zmiany upraw. Za takim
stanowiskiem przemawia również uregulowanie tej kwestii w Dziale VA, który jest poświęcony
ochronie przed powodzią. Zgodnie bowiem z art. 88l ust. 7 pkt. 1 ustawy, na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią, w celu zapewnienia właściwych warunków przepływu wód powodziowych,
dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze decyzji wskazać sposób uprawy i
zagospodarowania gruntów oraz rodzaje upraw wynikające z wymagań ochrony przed powodzią.
Zapis ten jest konkretny i odnosi się wprost do kwestii zmiany upraw, co oznacza, że ustawodawca
dostrzega wagę problemu i zdecydował się uregulować tą kwestię w przepisach o ochronie przed
powodzią.
Tym samym brak jest podstaw, aby przepis ten odpowiednio stosować do ochrony przed suszą.
Tego rodzaju odpowiednie stosowanie byłoby nieuprawnione także z tego względu, że art. 88l ust. 7
pkt. 1 mówi o ograniczeniu uprawnień i dokładnie wskazuje przesłanki wprowadzenia tego
ograniczenia oraz podmiot uprawniony. Wszelkie tego typu ograniczenia należy interpretować
wąsko, co oznacza, że można je stosować tylko wtedy, gdy przepis wyraźnie na to zezwala. W związku
z tym, że w dziale VB brak jest odpowiedniej regulacji, nie można uznać, że dyrektor regionalnego
zarządu gospodarki wodnej jest uprawniony do wskazywania określonych gatunków upraw.
Taką podstawę na pewno nie może stanowić art. 88t ust. 1 ustawy Prawo wodne. Przepis ten
stanowi bowiem o tym, że w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu ograniczenia
skutków suszy, dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa
miejscowego, wprowadzić czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie
poboru wody lub wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania
wodą w zbiornikach retencyjnych. Tym samym ograniczenie to nie może dotyczyć rodzaju upraw
prowadzonych na obszarze objętym klęską żywiołową.
Tego rodzaju uprawnienia muszą być bowiem konkretnie wyrażone w danym akcie prawnym, jak
np. uprawnienie do zniszczenia określonych upraw na mocy art. 51 ustawy o przeciwdziałaniu
narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 179, poz. 1485). Przepis ten stanowi, że w przypadku
stwierdzenia prowadzenia upraw maku lub konopi włóknistych w sposób niezgodny z art. 46 i 47 wójt
(burmistrz, prezydent miasta) wydaje nakaz zniszczenia tych upraw przez zaoranie, przekopanie
gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, na koszt prowadzącego
uprawę; nakazowi nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Podstawą do tego rodzaju nakazu nie mogłyby być również przepisy ustawy o gospodarce
nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.
W tym miejscu można również wspomnieć o prowadzonej zgodnie z unijnymi przepisami przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłacie dopłat ONW oraz płatności
rolnośrodowiskowych za 2014 r. Dopłaty ONW przyznawane są rolnikom którzy gospodarują w
trudnym terenie np. górskim lub niekorzystnych warunkach np. na obszarach o niedostatecznych lub
zbyt intensywnych opadach deszczu. Dopłaty te mają rekompensować rolnikom wyższe nakłady
finansowe ponoszone na prowadzenie działalności w takich warunkach. Rolnicy ubiegający się o te
dopłaty powinni przestrzegać m.in. postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z 14 kwietnia 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na wspieranie
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działalności rolniczej na obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania objętej planem
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. U. z 14.04.2004, Nr 73, poz. 657 z późn. zm.). Jednak i w tym
przypadku brak jest regulacji upoważniających określone organy do nakazania zmiany typów upraw i
gatunków roślin uprawnych na terenach silnie i bardzo zagrożonych suszą rolniczą.
Mając na uwadze obowiązujący stan prawny, brak jest aktualnie podstaw do wprowadzenia
nakazu zmiany typów upraw i gatunków roślin uprawnych na terenach silnie i bardzo zagrożonych
suszą rolniczą
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie przyczyni się do uniezależnienia, w pewnym stopniu, jakości i ilości plonów od zjawiska
suszy. W wyniku stosowania odpowiednich gatunków roślin o wymaganiach wodnych
dostosowanych do lokalnych warunków straty finansowe wywołane zjawiskiem suszy mogą ulec
zmniejszeniu. Również odpowiednie nawożenie gleby będzie miało korzystny wpływ na zmniejszenie
strat spowodowanych suszą rolniczą. Działanie może przyczynić się, poprzez stosowanie gatunków o
mniejszych potrzebach wodnych, do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę do nawodnień
rolniczych oraz do poprawy bilansu wodnego na terenach rolnych. Negatywny skutkiem
wprowadzenia działania mogą być większe nakłady na zakup odpowiednich nasion i sadzonek.
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5.20. ZWIĘKSZENIE RETENCJI OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH (działanie Nr 20)
Nazwa działania 20. - ZWIĘKSZENIE RETENCJI OBSZARÓW ZURBANIZOWANYCH
art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
Podstawa prawna:
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717), plany
zagospodarowania przestrzenne, SUiKZP
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu administracja samorządowa
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
właściciele terenu, administracja samorządowa
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
gospodarka komunalna, ekosystemy od wód zależne
działanie ma na celu przywrócenie równowagi pomiędzy opadem
atmosferycznym a procesem spływania tego opadu, zwiększenie
infiltracji wody, zmniejszenie odpływu wody z danego terenu;
Opis:
promowanie systemów gromadzenia i wykorzystania wody
deszczowej; zmniejszania stopnia uszczelnienia powierzchni terenu na
terenach zurbanizowanych; retencja opadu w miejscu
Rodzaj suszy i kategoria
Susza atmosferyczna, hydrologiczna i hydrogeologiczna / zagrożenie
zagrożenia suszą:
na poziomie wysokim
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
zwiększenie filtracji wód opadowych do gruntu, zmniejszenie
użytkowników wód narażonych parowania; zatrzymanie wody opadowej w małych zbiornikach i
na skutki wystąpienia zjawiska wykorzystanie jej w okresie wegetacji zmniejsza wrażliwość na suszę.
suszy
Ze względu na liczbę rozwiązań możliwych do wdrożenia w obszarach
zurbanizowanych w celu zwiększenia retencji obszarów
zurbanizowanych oszacowanie jednostkowych kosztów wdrożenia
działania jest niemożliwe. W przypadku tworzenia obiektów małej
Informacja o kosztach:
retencji koszty będą mieścić się w górnej granicy przedziału
przedstawionego w działaniu 15. Natomiast koszty pozostałych działań
zależne są od wielkości obiektów retencjonujących wodę oraz od
kosztów przebudowy (rozszczelnienia) istniejącej infrastruktury
miejskiej.
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
0
0
zależne
0
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) W celu zminimalizowania wpływu zabudowy i uszczelniania powierzchni terenu na
przyspieszanie odpływu i wzrost przepływów wezbraniowych, celowe jest podejmowania działań
mających celu utrzymanie w możliwie maksymalnym stopniu dotychczasowych zdolności
retencyjnych zlewni. Ponadto efekt ten można osiągnąć poprzez budowę małych, powierzchniowych
zbiorników retencjonujących wody opadowe, studni chłonnych, obiektów do oczyszczania i
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retencjonowania ścieków opadowych, a także stosowanie drogowych nawierzchni przepuszczalnych.
Działanie ma na celu przywrócenie równowagi pomiędzy opadem atmosferycznym a procesem
spływania tego opadu, zwiększenie infiltracji wody, zmniejszenie odpływu wody z danego terenu, co
będzie przedkładać się na ochronę i odtworzenie naturalnej retencji. Celem działanie jest także
promowanie systemów gromadzenia i wykorzystywania wód opadowych.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach zurbanizowanych zagrożonych występowaniem
suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej oraz atmosferycznej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
W naturalnym środowisku istnieje dynamiczna równowaga pomiędzy opadem atmosferycznym a
procesami spływu, wsiąkania i transpiracji z określonej powierzchni terenu. Działalność człowieka
powoduje zachwianie tej równowagi zwłaszcza przez zwiększanie powierzchni uszczelnionych.
Skutkuje to zmniejszaniem się infiltracji wody w głąb gleby i zwiększaniem odpływu z danego terenu.
Wzrost terenów uszczelnionych, nieprawidłowe odprowadzanie i gospodarowanie wodami
opadowymi, niedrożna lub niedostosowana do spływu powierzchniowego kanalizacja
odwodnieniowa, zaniedbania w zakresie eksploatacji i inwestycji urządzeń odwodnieniowych to
czynniki, które w ostateczności przyczyniają się do pogłębiania zjawiska suszy oraz są przyczyną wielu
podtopień. (Bzymek, Jarosińska, 2012).
Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju wskazuje na regulowanie zdolności
zatrzymywania wody na terenach zurbanizowanych.
Ponadto zgodnie z art. 15 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717) w planie miejscowym określa się obowiązkowo m.in.:
zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu; maksymalną i minimalną
intensywność zabudowy jako wskaźnik powierzchni całkowitej zabudowy w odniesieniu do
powierzchni działki budowlanej; minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w
odniesieniu do powierzchni działki budowlanej.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Efekt jest istotny, jednak rozłożony w czasie. Poprzez zmniejszenie uszczelnienia terenu,
zwiększamy znacznie filtrację wód opadowych do gruntu, zmniejszamy parowanie. Zatrzymanie wody
opadowej w małych zbiornikach i wykorzystanie jej w okresie wegetacji zmniejsza wrażliwość na
suszę.
Wprowadzenie działania będzie miało korzystny wpływ na zieleń miejską i zbiorowiska roślinne w
granicach miast. Przyczyni się to także to wzrostu poziomu wód podziemnych. Natomiast
wykorzystywanie wody deszczowej może przyczynić się do spadku zużycia wody na cele komunalne.
Działanie pozytywnie wpłynie także na zmniejszenie odpływu wód deszczowych, co wiąże się ze
spadkiem zagrożenia powodziowego. Działanie może także wpłynąć na poprawę pracy sieci
kanalizacyjnej, zwłaszcza kanalizacji deszczowej.
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5.21. RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WODNYCH W PRZEMYŚLE, W TYM
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM ZAMKNIĘTYCH
OBIEGÓW WODY I WODOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI (działanie Nr 21)
Nazwa działania 21. - RACJONALIZACJA WYKORZYSTANIA ZASOBÓW WODNYCH W PRZEMYŚLE, W TYM
WPROWADZENIE ROZWIĄZAŃ ZWIĄZANYCH Z WPROWADZANIEM ZAMKNIĘTYCH OBIEGÓW WODY I
WODOOSZCZĘDNYCH TECHNOLOGII PRODUKCJI
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

art. 36 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn.
zm.)
organ wydający pozwolenie wodnoprawne

zakłady przemysłowe

zakłady przemysłowe, ekosystemy od wód zależne
zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej
powinno doprowadzić do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę;
zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania wód podziemnych na
Opis:
cele przemysłowe; stosowanie zamkniętych obiegów wody i
wodooszczędnych technologii produkcji ma na celu wielokrotne
wykorzystanie wody, odzysk wykorzystanej wody i ponowne jej użycie
Rodzaj suszy i kategoria
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna / zagrożenie na poziomie
zagrożenia suszą:
wysokim
Spodziewany rezultat z
działanie będzie miało pozytywny skutek dla działalności zakładów
uwzględnieniem grup
przemysłowych generując zysk wynikający z zmniejszonego zużycia
użytkowników wód narażonych wody i mniejszych opłat z tym związanych. Jednakże w celu
na skutki wystąpienia zjawiska wprowadzenia wodooszczędnych technologii produkcji i obiegów
suszy
zamkniętych konieczne będą znaczne nakłady inwestycyjne
Koszty działania ponoszone są przez przemysł i są wkalkulowane w
analizę ekonomiczną produkcji przemysłowej. Przemysł dąży do
Informacja o kosztach:
maksymalizacji zysków, które można m.in. osiągnąć poprzez obniżenie
kosztów produkcji, w tym zmniejszenie zużycia wody w procesach
produkcyjnych.
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
0
0
zależne
+/0
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej powinno doprowadzić
do zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków odprowadzanych do
odbiorników zanieczyszczeń. Konieczne jest również zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystywania
wód podziemnych na cele przemysłowe. Racjonalizacja zużycia wody w przemyśle powinna wynikać
głównie z przesłanek ekonomicznych (dostosowanie ceny wody do jej dostępności). Działanie polega
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na wprowadzeniu zasady stosowania najlepszych dostępnych technik w systemach poboru,
uzdatniania i dystrybucji wody. Stosowanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych
technologii produkcji ma na celu wielokrotne wykorzystanie wody, odzysk wykorzystanej wody i
ponowne jej użycie. Działanie te przyczynią się do zmniejszenia poborów wód na cele przemysłowe.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach zagrożonych suszą hydrologiczną i
hydrogeologiczną w stopniu wysokim.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Zgodnie z art. 36 ust. 3 pkt. 3 ustawy Prawo wodne, nie stanowi zwykłego korzystania z wód,
korzystanie z wód na potrzeby działalności gospodarczej. Jednocześnie art. 37 tej ustawy stanowi, że
szczególnym korzystaniem z wód jest korzystanie wykraczające poza korzystanie powszechne lub
zwykłe, w szczególności pobór oraz odprowadzanie wód powierzchniowych lub podziemnych,
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, piętrzenie oraz retencjonowanie śródlądowych wód
powierzchniowych czy też korzystanie z wód do celów energetycznych. Oznacza to, że
wykorzystywanie zasobów wodnych w przemyśle stanowi przykład szczególnego korzystania z wód i
będzie wymagało uzyskania stosownego pozwolenia. Tym samym w pozwoleniu można zawrzeć
dodatkowe postanowienia w wyniku, których będzie można osiągnąć racjonalizację wykorzystywania
zasobów wodnych w przemyśle. Organ wydający pozwolenie nie tylko będzie mógł określić warunki
korzystania z wód, ale również będzie miał prawo kontrolować czy są one realizowane i
zachowywane przez dany podmiot korzystający z wód.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie ma na celu zmniejszenie zużycia i poborów wody na cele przemysłowe. Działanie będzie
miało pozytywny skutek dla działalności zakładów przemysłowych generując zysk wynikający z
zmniejszonego zużycia wody i mniejszych opłat z tym związanych. Jednakże w celu wprowadzenia
wodooszczędnych technologii produkcji i obiegów zamkniętych konieczne będą znaczne nakłady
inwestycyjne na dostosowanie technologii produkcji do najlepszych dostępnych technik w zakresie
wykorzystania zasobów wodnych. Zmniejszone pobory wody do celów przemysłowych będzie miało
również korzystne następstwa na ekosystemy od wód zależne.
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5.22. RENATURYZACJA KORYT CIEKÓW I ICH BRZEGÓW, PRZYWRACANIE NATURALNYCH
MEANDRÓW ORAZ FUNKCJI RETENCYJNYCH CIEKÓW (działanie Nr 21)
Nazwa działania 22. - RENATURYZACJA KORYT CIEKÓW I ICH BRZEGÓW, PRZYWRACANIE NATURALNYCH
MEANDRÓW ORAZ FUNKCJI RETENCYJNYCH CIEKÓW
ustawa prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z późn. zm.), ustawa
Podstawa prawna:
prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62, poz. 27 z późn.
zmianami), ustawa o ochronie przyrody (Dz. U.2004 nr 92 poz.880)
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu administrator (właściciel) cieku, samorządy
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
administrator (właściciel) cieku, samorządy
zastosowania się do wydanego
zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
ekosystemy od wód zależne
zwiększeniu retencji, poprzez renaturyzację koryt małych cieków
Opis:
wodnych (np. umożliwianie naturalnych wylewów), utrzymanie
tarasów zalewowych oraz ich naturalne formowanie i odtwarzanie;
Rodzaj suszy i kategoria
Susza atmosferyczna, hydrologiczna / zagrożenie na poziomie
zagrożenia suszą:
wysokim
Spodziewany rezultat z
zwiększenie (przywrócenie) naturalnej retencji cieku; zachowanie
uwzględnieniem grup
naturalnych ekosystemów dolin rzecznych, korytarzy ekologicznych
użytkowników wód narażonych
i utrzymanie reżimu hydrologicznego zbliżonego do naturalnego;
na skutki wystąpienia zjawiska
wydłużenie drogi i spowolnienie spływu w cieku
suszy
Koszty zależne od stopnia przekształcenia koryt cieków. Oszacowanie
kosztów jest utrudnione z powodu braku wyraźnych wskaźników
Informacja o kosztach:
podziału pomiędzy działania przeciwpowodziowe a przeciwdziałanie
sutkom suszy.
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Wpływ na poszczególnych
użytkowników wód:

Przemysł i
Energetyka
0

Gospodarka
komunalna
0

Rolnictwo
+

Leśnictwo
+

Ekosystemy od
wód zależne
+

Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie polega na zwiększeniu retencji, m.in. poprzez renaturyzację koryt małych cieków
wodnych (np. umożliwianie naturalnych wylewów), utrzymanie tarasów zalewowych oraz ich
naturalne formowanie i odtwarzanie, co ma duże znaczenie nie tylko w zakresie przeciwdziałania
skutkom suszy ale również z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej. Działanie obejmuje
również utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego źródlisk, różnego rodzaju zbiorników
wodnych oraz cieków. W zakresie niniejszego działania przewiduje się także przywracanie
naturalnych meandrów, co przyczyni się do spowolnienia biegu rzeki oraz odbudowy właściwych
stosunków wodnych. Działania polegające na odtwarzaniu meandrów powinny być realizowane
szczególnie na obszarach ograniczonej działalności człowieka.

72

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane jest do stosowania na obszarach cennych przyrodniczo dolin rzecznych
zagrożonych zjawiskiem suszy atmosferycznej i hydrologicznej w stopniu wysokim.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Renaturyzacja cieków ma przywrócić stan pierwotny, jest zalecana przez Ramową Dyrektywę
Wodną. Jest na ogół procesem długotrwałym, w skład którego wchodzą różnego rodzaju
przedsięwzięcia techniczne oraz samoistne przekształcenia wód i związanych z nimi terenów, tzn.
realizowane przez samą naturę. Pełne przywrócenie naturalności jest w praktyce niemożliwe.
Działania w zakresie renaturyzacji mogą być realizowane w korycie rzeki, w strefie brzegowej na
obszarze doliny oraz na dopływach i w zlewni. Podjęcie renaturyzacji powinno być poprzedzone
rozpoznaniem, obejmującym zarówno problemy hydrologiczne, hydrauliczne, jak i przyrodnicze.
Przedsięwzięcia techniczne obejmować mogą:
– elementy koryta i związane z nim różne obiekty, których zmodyfikowanie powoduje, że wody
stają się bliższe naturze (np. zamiana stopni hamujących erozję na pochylnie umożliwiające
komunikację organizmów wodnych, likwidacja szczelnych umocnień);
– roboty, które po zakończeniu nie tworzą gotowego elementu zrenaturyzowanej wody, lecz
zapoczątkowują proces przyrodniczy, który ma wodom przywrócić naturalność, np. nasadzenia
roślin;
– roboty pielęgnacyjne, polegające na drobnych korektach naturalnych przeobrażeń rzeki, gdy
nie zmierzają one do kształtowania stanu bliskiego naturze (np. uzupełnianie wypadłych drzew i
krzewów);
– utrzymywanie wód w toku procesu renaturyzacji (zabiegi pielęgnacyjne i konserwacyjne,
ochrona i poprawa jakości wody);
– zaniechanie niektórych działań (obcych środowisku) z zakresu utrzymania wód i pozostawienie
ich samym tylko oddziaływaniom przyrody. Rzeki takie mogą ulegać przekształceniom
zbliżającym je do natury (np. wskutek procesów korytowych, działania bobrów, oddziaływania
roślinności itp.).
Przedsięwzięcia z zakresu renaturyzacji rzek, realizowane dotychczas w naszym kraju napotykają na
wiele trudności:
– brak jest programu wskazującego kierunki działań w zakresie renaturyzacji rzek i dolin,
poprzedzonego dobrych odpowiednim rozpoznaniem, zdegradowanych obiektów i oceną
potrzeb oraz pilności podjęcia działań,,
– przedsięwzięcia renaturyzacyjne nie uzyskały swego miejsca w systemie finansowania działań z
zakresu gospodarki wodnej lub ochrony środowiska. Jednakże udało się wprowadzić
renaturyzację rzek do priorytetów finansowania przedsięwzięć ekologicznych ze środków
NFOŚiGW, lecz efektów tego nie można jeszcze ocenić,
– mimo istotnych zmian w polskich regulacjach prawnych z zakresu gospodarki wodnej, ochrony
przyrody i ochrony środowiska (nowe Prawo wodne, obowiązek wdrożenia RDW, sieć Natura
2000), problemy renaturyzacji traktowane są ciągle marginalnie. (Żelazo, 2006).
Renaturyzacja rzek napotyka na różne i liczne trudności i ograniczenia. Jako najważniejsze z nich
można wskazać pełnienie funkcji gospodarczych, ograniczenia techniczne, uwarunkowania
własnościowe. W wyniku renaturyzacji może powstać stan, który w przeszłości był na tyle dokuczliwy,
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że spowodował podjęcie określonych regulacyjnych. W I etapie renaturyzacji przedsięwzięcia mają
charakter robót inicjujących. Oddziałują na warunki abiotyczne i biotyczne, a przez nie, na
przebiegający później samoistnie proces przekształcenia wód, z założenia ukierunkowany na ich
przybliżenie ku naturze. Obejmują w części różnorodne działania hydrotechniczne. Drugi etap
procesu renaturyzacji jest samoistny i długotrwały (orientacyjnie 10–15 lat, a podawane są także
dłuższe okresy – 20 i 30 lat) i najczęściej obejmuje przeobrażenia korytowe, rozwój roślinności, a
działalność ludzka ogranicza się do skromnych zabiegów pielęgnacyjnych, a czasem korygujących
nowe warunki abiotyczne lub inicjujących dodatkowe, pożądane trendy przeobrażeń koryta.
Dodatkowo w projekcie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020
uwzględniono następujący priorytet inwestycyjny: Ochrona i przywrócenie różnorodności
biologicznej, ochrona i rekultywacja gleby oraz wspieranie usług ekosystemowych, także poprzez
program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę. Przewiduje on m.in. wsparcie następujących
obszarów: rozwój zielonej infrastruktury, w tym zwiększanie drożności korytarzy ekologicznych
wodnych i lądowych mających znaczenie dla ochrony różnorodności biologicznej i adaptacji do zmian
klimatu.
Ponadto Komisja Europejska podjęła w 2013 roku inicjatywę, mająca na celu wspieranie rozwoju
sieci ekspertów i praktyków w dziedzinie NWRM (Natural Water Retention Measures). Dziedzina ta
obejmuje środki, które mają na celu zachowanie i wzmacnianie potencjału retencyjnego krajobrazu,
gleby i warstw wodonośnych.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działania polegające na odbudowie naturalnego, bardziej krętego koryta przyczyni się do
zwiększenia poziomu wód gruntowych. Może to mieć wpływ zarówno na poprawę stosunków
wodnych terenów rolniczych, jak i na zwiększenie walorów przyrodniczych obszarów przyległych.
Spodziewany rezultat to zwiększenie (przywrócenie) naturalnej retencji cieku. Przywracanie
retencji w dolinach rzecznych stwarza szansę na zachowanie naturalnych ekosystemów dolin
rzecznych, korytarzy ekologicznych i utrzymanie reżimu hydrologicznego zbliżonego do naturalnego.
Działania przyczynią się do zachowania rzadkich już lasów łęgowych, typowego przekroju
poprzecznego doliny z zespołem i zbiorowiskami roślinnymi typowymi dla kolejnych stref doliny
rzecznej, torfowisk, podmokłych łąk, pastwisk.
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5.23. ODTWARZANIE STARORZECZY I OBSZARÓW BAGIENNYCH (działanie Nr 23)
Nazwa działania 23. - ODTWARZANIE STARORZECZY I OBSZARÓW BAGIENNYCH
Art. 88r ust. 3 pkt. 3 i 4 ustawy prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145 z
późn. zm.), art. 71 ustawa prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r.
Podstawa prawna:
Nr 62, poz. 27 z późn. zmianami), art. 2 ustawy o ochronie przyrody
(Dz. U.2004 nr 92 poz.880)
Organ odpowiedzialny za
administrator (właściciel) cieku, administracja samorządowa,
przygotowanie dyspozycji/aktu
administracja rządowa
prawnego:
Adresat na którego jest
administrator (właściciel) cieku, administracja samorządowa,
nakładany obowiązek wdrożenia
administracja rządowa, właściciel terenu
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, rolnictwo
przywracanie retencji oraz poprawa stanu środowiska i jego
Opis:
odporności na suszę; przywracanie starorzeczom możliwości wymiany
wody;
Rodzaj suszy i kategoria
Susza hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza / zagrożenie na
zagrożenia suszą:
poziomie wysokim
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
Zwiększenie (przywrócenie) naturalnej retencji cieku. Efekt istotny dla
użytkowników wód narażonych
środowiska przyrodniczego, zagrożonego suszą
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy
Koszty realizacji działania sięgają 40 tys. zł/ha. Wysokie koszty są
podyktowane licznymi wymaganiami przy odtwarzaniu starorzeczy i
Informacja o kosztach:
obszarów bagiennych w celu ochrony gatunkowej. Funkcja retencyjna
nie jest głównym powodem odtwarzania tych cennych przyrodniczo
obiektów.
Typ działania:
Długookresowe / Techniczne
Ekosystemy
Przemysł i
Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka
komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
0
0
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Odtwarzanie starorzeczy i terenów bagiennych ma za zadanie przywrócenie retencji wody oraz
poprawę stanu środowiska i jego odporności na suszę. nadziałanie obejmuje podwyższanie
zwierciadła wód podziemnych na terenach mokradłowych, które zostały przekształcone oraz
utrzymanie w stanie zbliżonym do naturalnego bagien i mokradeł.
Odcinanie starorzeczy od głównego nurtu cieku i pozbawianie ich możliwości wymiany wody i
rozwoju świata przyrodniczego, osuszanie bagien, torfowisk itp. spowodowały duża utratę retencji
wodnej oraz duże straty dla środowiska. Działanie ma na celu minimalizację i przeciwdziałanie tym
negatywnym zjawiskom. Pracami renaturyzacyjnymi powinny, w pierwszej kolejności, zostać objęte
przede wszystkim starorzecza położone najbliżej rzeki oraz te, których stan jest jeszcze gwarancją na

75

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

skuteczne ich odtworzenie i przywrócenie im właściwych funkcji. /dotyczy to także obszarów
bagiennych.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane na obszarach leśnych, rolniczych oraz cennych przyrodniczo zagrożonych w
wysokim (IV, III) stopniu zjawiskiem suszy rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Obszary wodno-błotne stanowią przedmiot ochrony Konwencji Ramsarskiej z dnia 2 lutego 1971
roku, ratyfikowanej w 1978 roku przez Polskę. Celem porozumienia jest ochrona i utrzymanie w
niezmienionym stanie obszarów określanych jako "wodno-błotne". Zalicza się do nich m.in. tereny
bagien, błot, torfowisk, płytkie zbiorniki wodne o wodach stojących, płynących, słodkich, słonawych i
słonych łącznie z morskimi, których głębokość w czasie odpływu nie przekracza 6 metrów.
Realizacja tego działania została przewidziana już w Programie Operacyjnym Infrastruktura i
Środowisko 2007-2013. Priorytet III zatytułowany „Zarządzania zasobami i przeciwdziałanie
zagrożeniom środowiska” był realizowany m.in. poprzez zwiększanie naturalnej retencji dolin
rzecznych z zachowaniem równowagi stanu ekologicznego i technicznego rzek, m.in. poprzez
odtwarzanie starorzeczy, zalesianie i zakrzewianie, wykorzystywanie zdolności retencyjnych
naturalnych terenów zalewowych i podmokłych, jako działań będących elementem dużych
projektów. Również aktualny Program na lata 2014-2020 zakłada m.in. ochronę i przywrócenie
różnorodności biologicznej czy też dostosowanie do zmian klimatu i ochronę przed klęskami
żywiołowymi. Dzięki wsparciu kierowanemu do takich podmiotów jak Krajowy i Regionalne Zarządy
Gospodarki Wodnej, jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, PGL Lasy Państwowe i jego
jednostki organizacyjne czy wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych, działania te są na
bieżąco przeprowadzane. Ponadto szanse zachowania mokradeł w krajobrazie rolniczym pojawiły się
z chwilą wprowadzenia programów rolno-środowiskowych, które objęły niektóre z typów mokradeł
(znaczna część łąk zarówno jednokośnych jak i dwukośnych związana jest z terenami podmokłymi).
Niestety z uwagi na ograniczony zasięg terytorialny taki model realizacji pakietów rolnośrodowiskowych wydaje się być niedostateczny.
Ponadto Strategia Ochrony Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce przewiduje następujące działania:
 zatrzymanie procesu degradacji i zanikania siedlisk wodno-błotnych,
 restytucja przyrodnicza obszarów zdegradowanych,
 wprowadzenie i stosowanie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej,
 zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno-błotnych,
 niezalesienie siedlisk dolinowych, w których las nie jest naturalnym ogniwem sukcesyjnym
 upowszechnianie metod gospodarowania rolniczego w warunkach wysokiego uwodnienia,
 wdrażanie zasad gospodarki zasobami wodnymi na poziomie zlewni.
Działanie te zawarte są także w projekcie realizowanym przez Lasy Państwowe Zwiększanie
możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach
nizinnych. Ograniczeniem realizacji tego działania może być fakt, iż starorzecza często posiadają
nieuregulowany stan prawny.
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3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Działanie umożliwi zwiększenie (przywrócenie) naturalnej retencji cieku. Efekt istotny dla
środowiska przyrodniczego, zagrożonego suszą. Działania ma na celu przywrócenie właściwych
stosunków wodnych obszarów bagiennych i starorzeczy.

5.24. PROWADZENIE SYSTEMÓW MONITORINGU, PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA
PRZED ZJAWISKIEM SUSZY (działanie Nr 24)
Nazwa działania 24. - PROWADZENIE SYSTEMÓW MONITORINGU, PROGNOZOWANIA I OSTRZEGANIA
PRZED ZJAWISKIEM SUSZY
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do wydanego
zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

brak podstawy prawnej
------

IMGW-PIB, IUNG, PIG, DGLP, RZGW

ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo
powołanie osób odpowiedzialnych za kontakty z Zespołem ds. Suszy
przy RZGW, oraz kolportujących informacje do użytkowników wód,
dostępnymi środkami komunikacji
Susza atmosferyczna, hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza /
zagrożenie na poziomie wysokim, średnim i niskim
możliwość pozyskania przez każdego użytkownika wód informacji o
zagrożeniu suszą, o przewidywanym przebiegu i czasie, o podjętych
działaniach zapobiegawczych, o podjętych decyzjach ograniczających
zużycie wody itp.

Podmiotami ponoszącymi koszty podjęcia działania są jednostki
administracji państwowej. Jedynym kosztem jest opracowanie
Informacja o kosztach:
odpowiedniego modelu do prognozowania zjawiska suszy. Monitoring i
ostrzeganie mieści się w zakresie ustawowych obowiązków organów
administracji państwowej.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Leśnictwo
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
od wód
Energetyka komunalna
+
użytkowników wód:
+
zależne
+
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
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1) OPIS DZIAŁANIA
a) Jednym z podstawowych działań prewencyjnych w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy jest
przewidywanie tego zjawiska oraz wczesne ostrzeganie. Konieczne jest prowadzenie prac nad
metodami prognozowania oraz rozwój metod symulacyjnych i informatycznych systemów
rozpoznawania i kontroli zjawiska suszy. Ma to duże znaczenie w planowaniu, przygotowaniu oraz
podejmowaniu działań mających na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom suszy. Należy
utworzyć sprawną służbę prognozowania susz oraz regionalne służby wczesnego ostrzegania i
doradztwa dla rolników, ekspertów gospodarki wodnej i zarządów melioracji. W zakresie ostrzegania
przed wystąpieniem zjawiska suszy należy wykorzystywać wszelkie dostępne środki przekazu
informacji – ulotki, gazety, radio, telewizja, Internet oraz bezpośrednia komunikacja.
W gminach zagrożonych suszą, należy powołać osoby odpowiedzialne za kontakty z Zespołem ds.
Suszy przy RZGW, oraz kolportujący informacje do użytkowników wód, dostępnymi środkami
komunikacji.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach zagrożonych suszą każdego rodzaju w stopniu
wysokim i średnim.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
W zakresie prognozowania i monitorowania zjawiska suszy służbami odpowiedzialnymi bądź
prowadzącymi takie działania są:
 Państwowa Służba Hydrologiczno - Meteorologiczna, którą pełni Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB),
 Państwowa Służba Hydrogeologiczna, którą pełni Państwowy Instytut Geologiczny –
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB),
 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach
(IUNG-PIB),
 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych - organizacja zarządzająca lasami należącymi do
Skarbu Państwa (DGLP).
W ramach powierzonych ustawowo obowiązków IMGW opracowuje bieżące ostrzeżenia przed
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w atmosferze i hydrosferze. Istniejący system monitoringu
i prognozowania zjawisk meteorologicznych i hydrologicznych nie jest jeszcze w pełni przystosowany
do modelowania bieżących obserwacji w celu uzyskania długoterminowej prognozy zjawiska suszy
(Godyń 2009).
IMGW prowadzi Prognostyczno-Operacyjny System Udostępniania Charakterystyk Suszy
„Posuch@”. System dostarcza wybranych informacji dotyczących wykrywania, analizy intensywności i
czasu trwania oraz oceny podatności i prognozy zagrożenia wystąpienia suszy meteorologicznej i
hydrologicznej. Struktura serwisu złożona jest z trzech podstawowych modułów funkcjonalnych:
opisu susz historycznych, stanu aktualnego oraz prognozy suszy. Na stronach www serwisu dostępna
jest prognoza krótkoterminowa ekstrapolowana na kolejne 3 dni oraz prognoza długoterminowa dla
miesięcy letnich zawierająca prawdopodobieństwo zmiany warunków wilgotnościowych w
odniesieniu do wybranej lokalizacji (Poskrobko 2012).
W ramach monitoringu stanów zasobów hydrogeologicznych prowadzonego przez PIG
wykonywana jest ocena stanu i zagrożenia wód podziemnych oraz opracowywane są prognozy
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średnioterminowe – trzymiesięczne. Wydawane są one w formie kwartalnych komunikatów, które
zawierają analizy aktualnego stanu wód podziemnych, powierzchniowych, warunki meteorologiczne,
prognozy hydrogeologiczno - meteorologiczne oraz przebieg zjawisk historyczno meteorologicznych, historyczny przebieg zjawisk niżówkowych i susz. Prognoza zawiera analizę
wpływu przewidywanego stanu wód podziemnych na możliwości ich poboru (Godyń 2009).
IUNG, głównie dla potrzeb rolnictwa, realizuje System Monitoringu Suszy Rolniczej na podstawie
danych własnych, IMGW i Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych. Prowadzony
monitoring wskazuje obszary, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach rolnych.
Uwzględnia on klimatyczny bilans wodny i zmienność przestrzenną warunków glebowych.
Zestawienia monitoringowe zawierają dane sześciodekadowe w okresie wegetacyjnym od kwietnia
do października (Jarząbek i in. 2013).
Z uwagi na zagrożenie pożarowe lasów DGLP wraz z Instytutem Badawczym Leśnictwa (IBL)
realizują Monitoring Meteorologiczny Obszarów Leśnych. DGLP nadzoruje pozyskiwanie danych za
pośrednictwem założonych stacji prognostycznych, meteorologicznych i pomocniczych w specjalnie
wyznaczonych na terenie kraju 42 strefach prognostycznych, nie obejmujących obszarów górskich. Za
przygotowanie codziennych prognoz zagrożenia pożarowego i okresowych zakazów wstępów do lasu
oraz zarządzanie Krajowym Systemem Informacji o Pożarach Lasu odpowiedzialne jest Laboratorium
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu IBL.
Sieć stacji meteorologicznych w dyspozycji Lasów Państwowych prowadzona jest przez firmę
TRAXelektronik. Każda stacja jest zespołem wyspecjalizowanych urządzeń, których zadaniem jest
pomiar, rejestracja i archiwizacja parametrów pogodowych charakterystycznych dla środowiska
leśnego m.in. sumy opadów (krok czasowy pomiarów to 10 min). Przesyłanie bieżących danych
pomiędzy stacjami a centralnym systemem monitorowania zagrożeń pożarowych zwykle realizowane
jest za pomocą pakietowej transmisji GPRS.
Na podstawie zebranego zestawu danych oraz wyników pomiarów spalania ściółki (próby
pobierane codziennie o godzinie 9) obliczany jest wskaźnik stopnia zagrożenia pożarowego lasów.
Aktualne wyniki podawane są codziennie na stronie internetowej DGLP oraz firmy prowadzącej
monitoring ze stanem na godzinę 13.
Ważnym zagadnieniem dla wdrożenia Planu przeciwdziałania skutkom suszy jest ewentualne
przeorganizowanie i wykorzystanie właściwego monitoringu (krajowego). Monitoring ten musi
zapewnić dostarczenie danych o takiej rozdzielczości przestrzennej, która umożliwi wyliczanie i
prawidłową ocenę wskaźników suszy dla regionów wodnych. Niezbędny jest dostęp on-line do
danych monitoringowych przez całą dobę z wybranych stacji pomiarowych oraz do wszystkich (offline) pozyskiwanych przez IMGW, PIG, IUNG i DGLP. Tylko monitoring wskaźników suszy zapewni
prawidłową pracę Zespołu (Jarząbek i in. 2013).
Dane monitoringowe powinny być umieszczane na specjalnie utworzonej stronie w ramach portalu
prowadzonego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Przekazywanie danych winno być na tyle
sprawne, aby Zespół ds. suszy przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej mógł na bieżąco, a w
sytuacji zagrożenia suszą – codziennie (np. w godzinach porannych) zapoznać się z danymi i
przeanalizować bieżącą sytuację (Jarząbek i in. 2013).
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3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Możliwość pozyskania przez każdego użytkownika wód informacji o zagrożeniu suszą, o
przewidywanym przebiegu i czasie, o podjętych działaniach zapobiegawczych, o podjętych decyzjach
ograniczających zużycie wody itp.

5.25. WYPRACOWANIE JEDNOLITYCH ZASAD GROMADZENIA DANYCH I INFORMACJI O
ZASIĘGU I WIELKOŚCI SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ (działanie Nr 25)
Nazwa działania 25. - WYPRACOWANIE JEDNOLITYCH ZASAD GROMADZENIA DANYCH I INFORMACJI O
ZASIĘGU I WIELKOŚCI SZKÓD SPOWODOWANYCH SUSZĄ
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek
wdrożenia działania/
zastosowania się do wydanego
zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:
Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

brak podstawy prawnej
------

IMiGW-PIB, IUNG, PIG, RZGW

ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo
dokumentowanie przebiegu zjawiska suszy, poprzez gromadzenie i
archiwizowanie informacji zarówno meteorologicznych,
hydrologicznych, hydrogeologicznych jaki i o stratach i ich strukturze
Susza atmosferyczna, hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza /
zagrożenie na poziomie wysokim, średnim i niskim
Umożliwienie prawidłowej oceny występującego zagrożenia, jego
zakresu i głębokości, oceny stosowanych działań, formułowania
wniosków na przyszłość, rekomendowania odnośnie przyszłych działań.

Działanie o charakterze administracyjnym, zatem koszt jego wdrożenia
równy 0.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
+
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
Informacja o kosztach:

1) OPIS DZIAŁANIA
a) Przeciwdziałanie skutkom klęski żywiołowej z powodu suszy musi być oparte o rzetelne
informacje. W Polsce nie ma jednolitego systemu i obowiązku dokumentowania zjawisk o
charakterze katastrofalnym. Istnieje konieczność dokumentowania przebiegu zjawiska suszy, poprzez
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gromadzenie i archiwizowanie informacji zarówno meteorologicznych, hydrologicznych,
hydrogeologicznych jaki i o stratach i ich strukturze. Dane te będą służyły do weryfikowania zakresu
udzielanej pomocy rzeczowej i finansowej (z tytułu ubezpieczeń, także przez agendy rządowe i
samorządowe). Będą także służyły do oceny działania istniejącego systemu zapobiegania suszy i
wyciągania wniosków dla przyszłych działań.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie powinno być realizowane na obszarach zagrożonych suszą każdego rodzaju w stopniu
wysokim i średnim (IV, III, II klasa zagrożenia występowania suszy).
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Mimo, że aktualnie nie ma obowiązku dokumentowania zjawisk o charakterze katastrofalnym,
system taki jest już tworzony. Aktualnie rozwój sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej jest na
bieżąco monitorowany przez służby państwowe uczestniczące w procesie osłony społeczeństwa i
gospodarki przed zagrożeniami spowodowanym przez zjawiska katastrofalne i pełnione przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMiGW-PIB) oraz Państwowy
Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB) stosownie do ich kompetencji.
Aktualne informacje o sytuacji meteorologicznej i hydrologicznej są dostępne na stronie
internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego:
www.pogodynka.pl, a w odniesieniu do zagrożenia niżówką hydrologiczną - pod adresem:
www.posucha.imgw.pl.
Strona POSUCH@ prowadzona jest przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy
Instytut Badawczy. Zrealizowana została w ramach Projektu „Wpływ zmian klimatu na środowisko,
gospodarkę i społeczeństwo” akronim KLIMAT, podzadania “Doskonalenie metod prognoz
hydrologicznych i ich wykorzystania do oceny zagrożeń w warunkach zmienności klimatu”
(POIG.01.03.01-14-011/08). Głównym celem serwisu jest udostępnianie informacji zawierających
charakterystyki susz obejmujące identyfikacje suszy, ocenę jej intensywności oraz prognozę. Serwis
złożony jest z części prognostyczno-operacyjnej, którego bazę stanowi system oceny i prognozy
rozwoju suszy oraz opisu susz historycznych. System ten stanowi zatem istniejący już przykład
gromadzenia w sposób kompleksowy danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych
suszą.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Umożliwienie prawidłowej oceny występującego zagrożenia, jego zakresu i głębokości, oceny
stosowanych działań, formułowania wniosków na przyszłość, rekomendowania odnośnie przyszłych
działań.
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5.26. EDUKACJA I ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA (działanie Nr 26)
Nazwa działania 26. - EDUKACJA I ZWIĘKSZANIE ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

brak podstawy prawnej
administracja rządowa, administracja samorządowa

administracja rządowa, administracja samorządowa, organizacje NGO
ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo
edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in.
konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi a także
na opracowaniu i wdrażaniu programów edukacyjnych dla
społeczeństwa o przyczynach występowania suszy, sposobach jej
identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania
Susza atmosferyczna, hydrologiczna, hydrogeologiczna i rolnicza /
zagrożenie na poziomie wysokim, średnim i niskim
wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa, przygotowanie
społeczeństwa do działania, przygotowanie do pokrywania kosztów
działań, ograniczenie strat spowodowanych suszą

Działanie realizowane w ramach procesów dydaktycznych oraz akcji
związanych z podnoszeniem świadomości ekologicznej. Często
Informacja o kosztach:
realizowane przez organizacje pozarządowe. Z tych powodów koszt
realizacji działania jest bliski zeru.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne
Ekosystemy
Przemysł i
Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka
komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
+
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Działanie polega na edukacji i zwiększaniu świadomości społeczeństwa w zakresie m.in.
konieczności oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi a także na opracowaniu i wdrażaniu
programów edukacyjnych dla społeczeństwa o przyczynach występowania suszy, sposobach jej
identyfikowania, skutkach i sposobach zapobiegania.
Bez wiedzy na temat przyczyn suszy, jej przebiegu, możliwości przeciwdziałania, kosztów
przeciwdziałania temu zjawisku oraz źródeł pokrywania tych kosztów – niemożliwe jest skuteczne
przeciwdziałanie i zmniejszanie skutków suszy. Jednym z ważniejszych zagadnień związanych z
zarządzaniem ryzykiem jest udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Działanie obejmuje
edukację i informowanie społeczeństwa o możliwych rozwiązaniach ograniczających skutki suszy jakie
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mogą być realizowane w indywidualnych gospodarstw domowych. Do działań tych należy zaliczyć:
promowanie oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach codziennych czyli
kształtowanie nawyków oszczędnego korzystania z wody; propagowanie efektywnych metod
nawodnień i technik wodooszczędnych stosowanych w rolnictwie oraz przemyśle; akcje edukacyjne
mające na celu wyjaśnianie społeczeństwu istoty problemu zjawiska suszy i klęski suszy.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane jest dla wszystkich kategorii zagrożenia suszą oraz dla każdego rodzaju suszy.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Obecnie realizowanych lub planowanych jest wiele projektów/programów jakie są i jakie mogą
być realizowane w najbliższej perspektywie dotyczących działań edukacyjnych związanych z
ograniczaniem ryzyka wystąpienia zjawiska suszy lub działań mających na celu minimalizację skutków
tego zjawiska. Wiele działań z zakresu edukacji jest realizowanych przez NFOŚiGW w ramach
następujących instrumentów finansowych:
Program priorytetowy: Edukacja ekologiczna
Cel ogólny: Podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw
ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
Cele szczegółowe:
1) Kształtowanie ekologicznych zachowań społeczeństwa;
2) Rozwój bazy służącej edukacji ekologicznej;
3) Profilaktyka zdrowotna dzieci i młodzieży z obszarów, na których występują
przekroczenia standardów jakości środowiska lub wystąpiły klęski żywiołowe.
Współfinansowanie V osi POIiŚ w ramach Ochrona i zrównoważone gospodarowanie zasobami
wodnymi. Celem programu jest ograniczenie degradacji środowiska naturalnego oraz strat jego
zasobów i zmniejszenia różnorodności biologicznej.
Instrument finansowy LIFE
Program LIFE to jedyny instrument finansowy Unii Europejskiej poświęcony wyłącznie
współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska i klimatu. Jego głównym celem jest
wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki
w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących
środowiska w tym przyrody.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Spodziewanym rezultatem działania będzie wzrost wiedzy i świadomości społeczeństwa,
przygotowanie społeczeństwa do działania, przygotowanie do pokrywania kosztów działań,
ograniczenie strat spowodowanych suszą. Działanie ma przyczynić się do nakłaniania do zachowań
sprzyjających oszczędzaniu wody - w efekcie doprowadzi to do zmniejszenia ilości zużywanej wody i
poprawy bilansu wodnego zlewni. Efektem będzie także wzrost świadomości społeczeństwa na temat
zjawiska suszy i sposobów jej przeciwdziałania oraz minimalizowania strat.
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5.27. OPRACOWYWANIE
AKTÓW
PRAWNYCH,
KRAJOWYCH
I
LOKALNYCH,
UMOŻLIWIAJĄCYCH STOSOWANIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH SKUTKI SUSZY
(działanie Nr 27)
Nazwa działania 27. - OPRACOWYWANIE AKTÓW PRAWNYCH, KRAJOWYCH I LOKALNYCH,
UMOŻLIWIAJĄCYCH STOSOWANIE DZIAŁAŃ OGRANICZAJĄCYCH SKUTKI SUSZY
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:
Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

brak podstawy prawnej
-----

----ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo
niektóre z działań określonych w niniejszym wykazie, nie będzie
posiadało dostatecznej podstawy prawnej, aby można było działania
wdrażać, konieczne jest doskonalenie prawa, napisanie założeń do
ustaw, rozporządzeń lub wytycznych dla prawa miejscowego
wszystkie rodzaje suszy/ wszystkie kategorie zagrożenia

udoskonalone prawo, umożliwienie wdrażania wszystkich działań
zmniejszających skutki suszy

Działanie o charakterze legislacyjnym, wykonywane w ramach
Informacja o kosztach:
działalności statutowej administracji publicznej. Zatem koszt realizacji
działania umownie wynosi zero.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne (prawne)
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
+
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Niektóre z działań określonych w niniejszym wykazie, nie posiadają dostatecznej podstawy
prawnej. Aby można było działania wdrażać, konieczne jest doskonalenie prawa, napisanie założeń
do ustaw, rozporządzeń lub wytycznych dla prawa miejscowego. Działanie ma na celu umożliwienie
oraz ułatwienie wdrożenia wszystkich działań ujętych w katalogach działań.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane jest dla wszystkich kategorii zagrożenia suszą.

84

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Konieczne jest wprowadzenie uzupełnień do istniejącego prawa i ewentualne opracowanie
nowych przepisów umożliwiających i ułatwiających pełne wdrożenie Planów przeciwdziałania
skutkom suszy. Wdrażanie poszczególnych działań z Katalogu może spotykać się z pewnymi
trudnościami wynikającymi z braku podstaw prawnych i podmiotów odpowiedzialnych za wdrażanie
działań.
Zapisy ustawy Prawo wodne przewidują, że dokumentem planistycznym jest tylko plan
przeciwdziałania skutkom suszy dla dorzecza i jest on przyjmowany przez Radę Ministrów w drodze
rozporządzenia. Ustawa nie definiuje sposobu przyjęcia i zatwierdzenia planu przeciwdziałania
skutkom suszy dla regionu wodnego. Akty prawa miejscowego dyrektor RZGW może wydawać tylko
w przypadkach określonych ustawą (jak np. dla warunków korzystania z wód regionu i zlewni), w
stosunku do planu przeciwdziałania skutkom suszy dla regionu wodnego brak jest takich wskazań. W
związku z powyższym, mamy tu do czynienia z luką prawną, której nieuzupełnienie może
spowodować, że w razie przyjęcia planu dla regionu wodnego, podniesiony zostanie zarzut, że
przyjęcie go nastąpiło bez podstawy prawnej.
Innym ograniczeniem podejmowania działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy
jest fakt, iż możliwości jakie zostały przyznane dyrektorowi regionalnego zarządu gospodarki wodnej
na mocy art. 88t ustawy Prawo wodne, uzależnione są tak naprawdę od decyzji innego podmiotu w
sprawie ogłoszenia klęski żywiołowej i nie jest powiązana z kryteriami wyznaczania suszy
stosowanymi w niniejszym opracowaniu, więc możliwość zastosowania tych uprawnień przez
dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej będzie ograniczona decyzją innego organu o
ogłoszeniu stanu klęski żywiołowej spowodowanej suszą. Zgodnie bowiem z art. 88t ust. 1 dyrektor
regionalnego zarządu gospodarki wodnej może, w drodze aktu prawa miejscowego, wprowadzić
czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie poboru wody lub
wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi oraz zmiany sposobu gospodarowania wodą w
zbiornikach retencyjnych, jeżeli wprowadzono stan klęski żywiołowej.
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Udoskonalone prawo, umożliwienie wdrażania wszystkich działań zmniejszających skutki suszy.
Działanie ma na celu opracowanie wprowadzenie przepisów i procedur, które są konieczne, aby
poszczególne działania mogły zostać w pełni wprowadzone. Rezultatem będą uzupełnienia do
istniejącego prawa i ewentualne opracowanie nowych przepisów dających jako wynik końcowy pełną
możliwość wdrożenia wszystkich działań z katalogu.
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5.28. OPRACOWANIE ZASAD FINANSOWANIA WSPOMAGAJĄCYCH EKONOMICZNIE
PROGRAMY WDRAŻAJĄCE DZIAŁANIA Z ZAKRESU OGRANICZANIA SKUTKÓW SUSZY I
RACJONALIZACJI ZUŻYCIA WODY (działanie Nr 28)
Nazwa działania 28. - OPRACOWANIE ZASAD FINANSOWANIA WSPOMAGAJĄCYCH EKONOMICZNIE
PROGRAMY WDRAŻAJĄCE DZIAŁANIA Z ZAKRESU OGRANICZANIA SKUTKÓW SUSZY
Podstawa prawna:
Organ odpowiedzialny za
przygotowanie dyspozycji/aktu
prawnego:
Adresat na którego jest
nakładany obowiązek wdrożenia
działania/ zastosowania się do
wydanego zakazu/nakazu:
Odbiorcy efektów działania:

Opis:

Rodzaj suszy i kategoria
zagrożenia suszą:
Spodziewany rezultat z
uwzględnieniem grup
użytkowników wód narażonych
na skutki wystąpienia zjawiska
suszy

brak podstawy prawnej
-----

----ekosystemy od wód zależne, leśnictwo, przemysł, gospodarka
komunalna, rolnictwo
opracowanie założeń merytorycznych dla programów wdrażających
poszczególne działania oraz określenie kosztów wdrożenia;
konieczność opracowania zasad finansowania takich programów,
których celem będzie finansowanie w całości lub wspieranie wdrażania
działań. Jako źródła finansowania należy przewidywać wykorzystanie
środków UE, NFOŚiGW, wojewódzkich FOŚiGW, budżetowych,
samorządowych, fundacji i innych
wszystkie rodzaje suszy/ wszystkie kategorie zagrożenia

umożliwienie wnioskowania o przydzielenie środków finansowych,
umożliwienie wdrażania poszczególnych działań

Działanie o charakterze administracyjnym, wykonywane w ramach
Informacja o kosztach:
działalności statutowej administracji publicznej. Zatem koszt realizacji
działania umownie wynosi zero.
Typ działania:
Długookresowe / Nietechniczne
Ekosystemy
Przemysł i Gospodarka
Wpływ na poszczególnych
Rolnictwo
Leśnictwo
od wód
Energetyka komunalna
użytkowników wód:
+
+
zależne
+
+
+
Skala oddziaływania: negatywne (-), neutralne (0), pozytywne (+)
1) OPIS DZIAŁANIA
a) Wdrażanie działań zawartych w Planie wymaga środków finansowych. Konieczne jest
opracowanie założeń merytorycznych dla programów wdrażających poszczególne działania oraz
określenie kosztów wdrożenia. Konieczne jest opracowanie zasad finansowania takich programów,
których celem będzie finansowanie w całości lub wspieranie wdrażania działań.
Działanie ma na celu także wspieranie finansowe rozwiązań racjonalizujących zużycie wody. Jako
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źródła finansowania należy przewidywać wykorzystanie środków UE, NFOŚiGW, wojewódzkich
FOŚiGW, budżetowych, samorządowych, fundacji i innych.
b) wskazania dotyczące stosowania działań w zależności od rodzaju suszy i w zależności od
kategorii zagrożenia suszą:
Działanie zalecane jest dla wszystkich kategorii zagrożenia suszą.
2) OCENA MOŻLIWOŚCI WDROŻENIA
Przy realizacji przedmiotowego działania celowym będzie odwołanie się do zasad finansowania
programów jakie już zostały przeprowadzone. Z kolei jako źródła finansowania analizowany działań
należy przewidywać wykorzystanie środków UE, NFOŚiGW, wojewódzkich FOŚiGW, budżetowych,
samorządowych, fundacji i innych. Źródłem takiego finansowania może być m.in. Pakiet na rzecz
rozwoju badań naukowych, innowacji i konkurencyjności w Europie „Horyzont 2020”, którego budżet
w latach 2014-2020 wyniesie 80 mld euro. Środki unijne będzie również można otrzymać w ramach
wspomnianego już Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ 20142020). Jest to krajowy program wspierający gospodarkę niskoemisyjną, ochronę środowiska,
przeciwdziałanie i adaptację do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczny. Środki
unijne z programu przeznaczone zostaną również w ograniczonym stopniu na inwestycje w obszary
ochrony zdrowia i dziedzictwa kulturowego. POIiŚ 2014-2020 będzie kontynuował główne kierunki
inwestycji określone w jego poprzedniku – POIiŚ 2007-2013. Dotyczą one przede wszystkim rozwoju
infrastruktury technicznej kraju w najważniejszych sektorach gospodarki. Najważniejszymi
beneficjentami POIiŚ 2014-2020 będą podmioty publiczne (w tym jednostki samorządu
terytorialnego) oraz podmioty prywatne (przede wszystkim duże przedsiębiorstwa).
3) SPODZIEWANY REZULTAT WDROŻENIA z uwzględnieniem grup narażonych na skutki wystąpienia
zjawiska suszy
Umożliwienie wnioskowania o przydzielenie środków finansowych, umożliwienie wdrażania
poszczególnych działań.
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6. ANALIZA KOSZTÓW I KORZYŚCI działań służących ograniczeniu skutków
suszy
6.1. Terminologia
Samo pojęcie kosztu ma dość niejednoznaczne postrzeganie, należy rozróżnić księgowe
pojęcie kosztu precyzowane przez ustawę o rachunkowości oraz szersze rozumienie kosztu w
wymiarze ekonomicznym rozumianym jako wartość wszystkich użytych zasobów. Na potrzeby
niniejszego opracowania przyjmuje się szerokie rozumienie kosztów, zgodne z filozofią RDW, co
jednak nie zamyka dyskusji. Standardowym podejściem jest bowiem rozróżnienie kogo hipotetyczne
koszty obciążają. Typową dezagregacją jest wyróżnienie:
a) kosztów dla budżetu,
b) kosztów ponoszonych przez sektor gospodarczy (producentów),
c) kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe.
Per analogia beneficjentami korzyści mogą być również wymienione 3 grupy. Sytuację
komplikuje fakt, że nader rzadko jednostki ponoszące koszty danego działania są równocześnie
beneficjentami korzyści wynikających z tego działania. Różnice przebiegają nie tylko w poprzek
wymienionych 3 grup ale także wewnątrz poszczególnych kategorii (np. jedni producenci ponoszą
koszty a inni odczuwają z tego powodu korzyści). Efekty (zarówno pozytywne jak i negatywne)
obciążające nie tego kto je spowodował nazywane są efektami zewnętrznymi. Występują one
powszechnie w gospodarce i bardzo skutecznie utrudniają prawidłową analizę kosztów i korzyści
działań.
Wycena kosztów jak i korzyści odbywa się kilku etapowo; pierwszym krokiem jest
identyfikacja strumieni, drugim ich kwantyfikacja (opisanie jednostkami fizycznymi) zaś trzecim
pieniężna wycena. Dopiero realizacja wszystkich trzech etapów zarówno dla kosztów jak i korzyści
umożliwia miarodajne porównanie. Z uwagi na dość nietypowe strumienie korzyści (np.
podtrzymanie trwałości gatunków) analiza taka nader rzadko kończy się sukcesem.
W rozważaniach związanych z porównywaniem kosztów poszczególnych działań bardzo
często pojęcie kosztu sprowadza się do kategorii nakładów inwestycyjnych. Różnice wyjaśnione są w
części metodycznej.
Powracając do pojęcia korzyści poprawnym merytorycznie działaniem jest przedstawianie ich w
formacie porównywalnym do kosztów – a więc w formacie pieniężnym. Proces wyceny usług
ekosystemów o ile w ogóle jest prowadzony opera się na dużych uproszczeniach i uogólnieniach.
Wynika to z faktu niewielkiej liczby badań i przenoszenia wyników na inne regiony (czyli stosowanie
metody benefit transfer). Aplikowalność takiej metody w przypadku przenoszenia korzyści z
mokradeł – wycenionych pierwotnie na innym kontynencie jest dość dyskusyjna. Tam gdzie wyceny
takie uznano za miarodajne (były prowadzone przy zastosowaniu poprawnego instrumentarium i
dotyczyły Polski) starano się podać takie wskaźniki. Z uwagi na dużą rozbieżność gatunków, które
mogą być potencjalnie chronione, reintrodukowane, oraz różne poziomy ich zagrożenia – działania
takie są trudne i dyskusyjne. W takich sytuacjach stosuje się prostszą metodę efektywności kosztowej
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gdzie miarą korzyści jest umowny efekt ekologiczny w tym wypadku 1 m 3 pojemności retencyjnej. Z
uwagi na jasno sprecyzowany cel badań - pojemność retencyjna jest raczej niekwestionowanym
miernikiem korzyści.
Wiele z opisywanych działań ukierunkowana jest na ograniczenie negatywnego wpływu suszy na
produkcję rolniczą. Rachunek korzyści jest w tym wypadku wyjątkowo złożony. Wynika to z kilku
powodów:
 zbudowanie (rekonstrukcja) pewnej liczby obiektów zapewniających dodatkową retencję nie
oznacza automatycznie unikniętych strat z powodu suszy. Aby mówić o unikniętych stratach
w postaci pełnego (a nie zredukowanego) plonowania, oprócz dostępności zasobów wodnych
wymagana jest cała infrastruktura: ujęcie, dystrybucja, pompownie i deszczownie. Te
elementy w dużej mierze są finansowane przez beneficjentów, których do takich działań
zmusić nie można. Dostępność zasobów wodnych nie oznacza zatem nawadniania upraw.
 Z opisanych powodów dywagacje ile ha upraw rolniczych można zabezpieczyć przed suszą są
mocno ryzykowne. Mówić można o wygenerowaniu podaży wody wobec określonej
powierzchni. Czy jednak powstanie popyt – o tym zadecyduje prywatny rachunek
ekonomiczny rolników.

6.2. Metodyka analizy kosztów i korzyści działań Katalogów
W przypadku oszacowania kosztów działań olbrzymia większość z nich skutkuje wzrostem
pojemności retencyjnej lub ograniczeniem zużycia wody. Możliwe jest więc dokonanie prób
oszacowań niezbędnego nakładu inwestycyjnego na 1 m3 przyrostu objętości retencji. Wskaźnik taki
aczkolwiek niedoskonały (pomija pojawiające się później koszty utrzymania zwane formalnie
kosztami eksploatacji) umożliwia, przynajmniej teoretycznie porównanie efektywności kosztowej
poszczególnych działań. Przy wykorzystaniu wskaźnika (wskaźników) efektywności kosztowej przez
domniemanie zakłada się jednak porównywalność efektu. Założenie takie w stosunku do olbrzymiej
większości działań jest jednak nieprawidłowe. Dochodzi co prawda do zwiększenia pojemności
retencyjnej - i w tym zakresie efekt jest porównywalny – najczęściej jednak nie jest to jedyny skutek
realizacji działań. Mamy bowiem do czynienia ze zbiorem strumieni korzyści sprowadzających się
oprócz zmniejszenia zagrożenia zjawiskiem suszy do:
 obniżenia ryzyka powodzi,
 zachowaniu, bioróżnorodności,
 reintrodukcji gatunków,
 poprawie stanu i zdrowotności gatunków,
 poprawie walorów krajobrazowych.
Szczególnie zachowanie istniejących czy reintrodukcja gatunków nadzwyczaj trudno poddaje się
wycenie pieniężnej. Dlatego w praktyce całkowite korzyści z poszczególnych działań są wobec siebie
całkowicie nieporównywalne. W praktyce nie da się ich sprowadzić do porównywalnego formatu
jakim jest wycena pieniężna.
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Oszacowanie kosztów (utraconych korzyści)
W szacowaniu kosztów poszczególnych działań zastosowana m.in. następujące wartości utraconych
korzyści dla:
 Rolnictwa = 1,55 zł/ m3
 Przetwórstwa przemysłowego = 11,64,61 zł/m3
Przy szacowaniu powyższych kosztów zastosowano metodykę zastosowaną w Analizie kosztów
środowiskowych … z 2011 roku:2

ł

ż
ś

Dla przetwórstwa przemysłowego dochód brutto za 2012 wyniósł 47323 mln zł3;
Zużycie wody w tym sektorze wyniosło zaś 691,7 mln m3;4
Z tych dwóch wartości można obliczyć dochód brutto przypadający na 1m3 zużytej wody 68,4 zł/m3.
Ponieważ jednak ilość wody nie przekłada się liniowo na wielkość produkcji niezbędne jest
uwzględnienie wskaźnika produktywności wody oszacowanego na bazie poprzednich prac i
przyjętego dla przetwórstwa przemysłowego na poziomie 0,17. Jego interpretacja jest następująca:
spadek ilości wody o 1 m3 nie powoduje całkowitej eliminacji dochodu brutto przypadającej na ten 1
m3 lecz 17% tego dochodu.
Iloczyn dochodu brutto przypadającego na 1m3 zużytej wody i wskaźnika produktywności daje
wskaźnik jednostkowy kosztów utraconych korzyści na wskutek braku wody. Dla danych za rok 2012
(ostatnie dostępne) jest to wartość 11,64 zł/m3. W stosunku do poprzednich obliczeń wzrosła ona
znacząco. Jest to bezpośrednio rezultat bardzo dużego obniżenia zużycia wody w sektorze (z 1740 do
692 hm3) w efekcie na każdy m3 wykorzystanej wody przypada większa wartość dochodu brutto a
możliwości dalszego oszczędzania maleją. Wzrost wskaźnika jest zatem logiczny.
Należy jednak pamiętać, że sam autor ww. opracowania wskazuje, że uzyskane tą metodą
wartości są dużym przybliżeniem, jednak złożoność procesów i zależności nie pozwala na
dokładniejsze oszacowanie. Ponadto uzyskane tą metodą wielkości kosztów są oparte na wartościach
historycznych, które z powodu zmieniającego się zapotrzebowania na wodę przez poszczególne
sektory gospodarki, wynikające z ich rozwoju/recesji poszczególnych sektorów oraz z rozwoju
technologii i procesów produkcji (Tabela 3). Zastosowanie tych wartości do analizy przyszłych
kosztów i korzyści powoduje wzrost niedoszacowania.

2

Berbeka, K. 2013. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice;
Berbeka K., Przegląd funkcjonujących metodyk oraz weryfikacja podejścia do szacowania kosztów
środowiskowych i zasobowych. Kraków 2011
3
Rocznik Statystyczny Przemysłu 2013. GUS, Warszawa 2014, str. 157
4
Rocznik Ochrona Środowiska 2013. GUS, Warszawa 2014, str. 166
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Tabela 3 Prognozowane zmiany w wykorzystaniu powierzchniowych i podziemnych zasobów
wodnych na potrzeby poszczególnych sektorów gospodarki5
Sektor

Rolnictwo
Rybactwo
Górnictwo
Przetwórstwo przemysłowe
Energetyka
Pobór wód
Pozostałe

Zmiana zużycia
(prognoza do 2015, rok bazowy 2004)
wód powierzchniowych
wód podziemnych
49%
b.d.
100%
b.d.
18%
50%
31%
25%
81%
70%
51%
81%
116%
29%

Wartości podstawione do powyższego równania przy obliczeniach dla rolnictwa przedstawiono
poniżej:
 Zysk brutto wyniósł w 2012 roku:
Dla rolnictwa – 1,8 mld zł6
 Zużycie wody w 2012 roku:
W rolnictwie7 – 1102,4 hm3
 Wskaźnik produktywności8
Rolnictwo – 0,95
Otrzymane w ten sposób wyniki obliczeń powtarzane są w analizie poszczególnych wariantów, bez
powtarzania opisanej metodyki.
W analizie kosztów-korzyści uwzględniono dwa warianty:
Wariant 0 – koszty bez podjęcia działania
Wariant 1 – koszty ponoszone w przypadku wdrożenia
Możliwości zestawienia kosztów i korzyści działań są realne dopiero po wykonaniu indywidualnych
kosztorysów opartych o konkretne wskazania lokalizacyjne. Nawet wtedy będzie możliwe ustalenie
technicznych kosztów realizacji przewidywanych obiektów infrastrukturalnych. Rachunek korzyści ma
charakter rachunku ex-post. Będzie zależał od częstości i dotkliwości stanów ekstremalnych oraz od
ujawnionego, rzeczywistego popytu na wodę. O ile bowiem prawdopodobieństwo suszy można
określić ex-ante ze sporym błędem wynikającym z zachodzących zmian klimatycznych to popytu na
5

Na podstawie Godyń, I. 2007. Analiza i prognoza wodochłonności sektorów gospodarki z zastosowaniem
wnioskowania rozmytego. Czasopismo techniczne, z. 2-Ś/2007: 77-98
6
Ponieważ zysk z produkcji rolniczej zawiera także zysk z produkcji zwierzęcej, a nie każda produkcja roślinna
jest uzależniona od wody, autor proponuje zastosowanie w obliczeniach 50% wartości zysku brutto.
Wartość zysku brutto na podstawie: Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2012r.
2013. GUS, Warszawa
7
Na podstawie Ochrona środowiska. 2013. GUS, Warszawa
8
Berbeka, K. 2011. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW 2000/60/WE. Gliwice
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wodę do nawodnie nie da się określić przy pomocy danych historycznych.
Przy
kilkudziesięciokrotnych rozbieżnościach jednostkowego nakładu inwestycyjnego na 1 m3 pojemności
retencyjnej trudno jest też taki bilans przeprowadzić. Olbrzymie wahania kosztów jednostkowych
oraz nieporównywalny charakter korzyści uniemożliwiają również ustawienie rankingu działań: od
najbardziej efektywnych kosztowo do mniej efektywnych. W zależności od warunków lokalnych
ranking tai może ulec całkowitemu odwróceniu.

Działania bieżące (B)
Działanie nr 1: Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody.
Wariant 0
Brak ograniczeń w zakresie poboru wody spowoduje, że w momencie wystąpienia suszy skutki będą
w równomiernym stopniu odczuwane przez wszystkich użytkowników korzystających z wód łącznie
ze środowiskiem naturalnym. Niedostatek wody spowoduje straty w produkcji przemysłowej
sektorów wykorzystujących wodę w procesach produkcyjnych (produkcja żywności, farmacja,
energetyka i inne) oraz w rolnictwie. Przy dłuższych niedoborach także w leśnictwie i rybactwie
śródlądowym. Poniesione koszty utraconych możliwości produkcyjnych zależą od czasu trwania
suszy. Z tego powodu określenie rozmiarów kosztów jest trudne. Aby dokładnie określisz poniesione
koszty niezbędna jest informacja o wielkości deficytu wody wyrażonej w jednostce objętości. Pozwoli
to oszacowanie niektórych kosztów ponoszonych zgodnie z poniższymi wartościami:
 Straty w przemyśle przetwórczym – 11,65 zł/m3
 Zmniejszenie produkcji rolniczej – 1,55 zł/m3
 niedobór wody na potrzeby komunalne – 3,34 zł/m3 (mediana ceny wody brutto za rok 2012
dla gospodarstw domowych wg serwisu: : http://www.cena-wody.pl, próba 593 operatorów)
 dowóz wody beczkowozem na potrzeby komunalne – 70-100 zł/h – opracowanie własne na
podstawie powszechnie dostępnych informacji

Wariant 1
Z uwagi na pkt 2 art. 88t ustawy - zakładom, które doświadczają ograniczenia uprawnień do poboru
nie przysługują odszkodowania. Z punktu widzenia kosztów dla budżetu – takowe nie występują.
Mają jednak miejsce koszty prywatne, tzn. obciążające podmioty o ograniczonych uprawnieniach. Ich
oszacowanie jest jednak wyjątkowo trudne, znacznie częściej dochodzi bowiem do sytuacji, kiedy z
uwagi na brak wody nie można zrealizować swoich uprawnień. Sformalizowany stan klęski
żywiołowej umożliwiający prawne ograniczenie poboru jest zjawiskiem bardzo rzadkim w Polsce. W
wątpliwość poddaje się także skuteczność tego działania; na obszarze dotkniętym klęską - występuje
możliwość ograniczenia praw do poboru – jednak stan klęski ogłasza się w sytuacji katastrofalnego
deficytu wody – trudno jest zatem coś jeszcze ograniczyć. Z kolei na obszarach nie dotkniętych w
takim stopniu nie ogłasza się stanu klęski i nie ma jak formalnie ograniczyć poboru. Ewentualne próby
oszacowań ograniczenia praw do poboru wód są możliwe ex-post kiedy wiadomo jak długa trwało
ograniczenie, i czy spowodowało faktyczną utratę korzyści. Straty w przemyśle przetwórczym można
szacować wg wcześniej przygotowanych wskaźników jednostkowych.
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Działanie nr 2: Czasowe ograniczenia w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi.
Wariant 0
Wprowadzanie ścieków do zmniejszonej, z powodu suszy objętości zasobów wody powoduje
pogorszenie znaczące pogorszenie ich jakości. Stanowi to zagrożenie dla jakości ekosystemów
wodnych i od wody zależnych, a także przyczynia się do zmniejszenia samooczyszczania się zasobów
wodnych oraz do wzrostu kosztów produkcji w sektorach gospodarki wykorzystujących wodę w
procesach produkcji. Złożoność oddziaływań oraz niedostatek wiedzy powoduje, że niemożliwe jest
określenie całkowitych kosztów spowodowanych nadmiernym zanieczyszczeniem wód w okresie
suszy. Na podstawie przeglądu literaturowego wskazano jedynie część kosztów jednostkowych jakich
należy się spodziewać w takiej sytuacji:
 Zmniejszenie zdolności do samooczyszczania9 – 0,27 zł/m3
 Koszty środowiskowe spowodowane nadmiernym zanieczyszczeniem wody10
 Pobieranej na cele gospodarki komunalnej – 0,010 zł/m3
 Pobieranej na cele energetyki cieplnej dla obiektów otwartych – 0,36 zł/m3
 Pobieranej na cele energetyki cieplnej dla obiektów zamkniętych – 0,28 zł/m3
 Pobieranej na potrzeby przemysłu (bez energetyki) – 0,74 zł/m3
 Straty w rybostanie – 1062,76 zł / tonę utraconej wielkości połowu ryb
 Zmniejszone zdolności do samooczyszczania – 1,60 zł / kg O2 potrzebnego do
usunięcia zanieczyszczeń w procesach samooczyszczania
 Straty spowodowane odprowadzaniem zasolonych wód kopalnianych – 0,51 zł/m3
Wariant 1
Per analogia do działania 1. Nie ma kosztów dla budżetu zaś koszty producentów możliwe są do
oszacowania ex-post.

Działanie nr 3: Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych.
Wariant 0
Koszty nie wdrożenia działania związane z zagospodarowaniem wody na potrzeby obecnych
użytkowników danego zbiornika retencyjnego niezgodnie z zaproponowaną we wstępie hierarchią
priorytetów zaopatrzenia w wodę w okresie wystąpienia suszy .
Wariant 1
Koszty takiego działania (zmian zasad gospodarowania) są przynajmniej częściowo możliwe do
oszacowania – zakładając, że chodzi o gromadzenie dodatkowych ilości wody i utrzymywanie w
zbiorniku większej ilości wody w okresach zagrożonych suszą. Takie działanie może wygenerować
koszty dwojakiego rodzaju:

9

Famielec, J. 1999. Straty i korzyści ekologiczne w gospodarce narodowej. Wydawnictwo Naukowe PWN,
Warszawa-Kraków
10
Miłaszewski, R. 2009. Metody określania kosztów środowiskowych i zasobowych spowodowanych
użytkowaniem wód. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, tom 11: 339353
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a) Zmniejszenie ilości produkowanej energii elektrycznej. Dzieje się tak w momencie gdy
ogranicza się czynną objętość zbiornika, tworząc większą rezerwę z tytułu suszy. Dokładne
oszacowanie ilości niewykorzystanej do celów hydroenergetycznych wody jest możliwe
dopiero ex-post, znane są jednak koszty jednostkowe takiego działania. Cena energii z OZE
jest bowiem regulowana i stała w ciągu danego roku kalendarzowego11. Koszty utraconych
korzyści obejmują również brak przychodu ze sprzedaży zielonych certyfikatów - o ile
certyfikat będzie wytwórcy należny po zmianach w zbiorze praw dotyczących OZE i
energetyki.
b) Utrzymywanie większej ilości wody zmniejsza rezerwę przeciwpowodziową. Ewentualne
konsekwencje w postaci wystąpienia podtopień są możliwe do oszacowania wyłącznie expost.

Działanie nr 4: Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
Wariant 0
Susza jest jednym z elementów negatywnie wpływających na produkcję rolniczą. Straty
spowodowane niedostatkiem wody zależą od czasu jego trwania oraz od tego w jakim okresie
rozwoju roślin nastąpił. Przybliżone koszty jednostkowe utraconej produkcji rolniczej wynoszą 1,55,
zł/m3.
Wariant 1
Rozróżnienie pomiędzy działaniami bieżącymi a krótkookresowymi wskazuje, że w tym przypadku
chodzi o wykorzystanie istniejących już ujęć wód podziemnych. Kwestią otwartą pozostaje więc
ewentualne wydanie pozwolenia wodno-prawnego. Z punktu widzenia kosztów dla budżetu –
wydanie samego pozwolenia nie generuje znaczących kosztów. Koszty wykorzystania takiej wody
ponosi bezpośredni zainteresowany, czy to w postaci samodzielnej eksploatacji ujęcia czy też zakupu
wody od zewnętrznego operatora ujęcia. O takim zakupie decyduje rachunek opłacalności produkcji
rolnej, w którym sam fakt wystąpienia suszy jest jednym z wielu czynników wieloparametrycznej
optymalizacji opartej na przewidywanych kosztach produkcji (wszystkich) i przewidywanych
przychodach ze sprzedaży. W praktyce istnieje zatem złożenie 4 warunków brzegowych: (a) fizycznej
dostępności zasobów wód podziemnych z uwzględnieniem tempa ich odtwarzania (b) prawnej
możliwości ich wykorzystania (c) technicznej możliwości ich wykorzystania (istniejące ujęcie) (d)
skłonności rolnika do poniesienia pełnych kosztów takiego poboru. Nawet zakładając spełnienie
warunków (a),(b),(c) decyzja o wykorzystaniu zależy od oczekiwanych przychodów ze sprzedaży,
wydzielenie z tej optymalizacji wyłącznie jednego czynnika jakim jest zagrożenie suszą nie jest
możliwe.

11

Przykładowo dla roku 2012 była to wartość 198,90 zł/1 MWh (jest to zawsze średnia cena z roku
poprzedniego) do tego dochodzi przychód ze sprzedaży zielonych certyfikatów, które z kolei są ograniczone od
góry wysokością opłaty zastępczej ustalonej dla roku 2012 w wysokości 286,74 zł/1MWh. W rzeczywistości
średnia cena certyfikatu wyniosła 253,31 zł/1 MWh (wg: http://www.polpx.pl/pl/27/rss/307/podsumowanieroku-2012-na-towarowej-gieldzie-energii)
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Działanie nr 5: Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie
oceny potrzeb nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych
Wariant 0
Nie wdrożenie działania spowoduje straty w produkcji rolniczej wynoszące 1,55 zł/ m3
Wariant 1
Stosowanie nawodnień w czasie suszy podlega indywidualnemu rachunkowi ekonomicznemu. Opis
działania wskazuje na wykorzystanie istniejącej infrastruktury. Jeżeli takowa powstała to z zamiarem
jej używania, należy zatem założyć, że mamy do czynienia z obszarem o zintensyfikowanej produkcji
rolnej. Koszty takiej działalności są mocno zróżnicowane i zależą od uwarunkowań lokalnych (pobór
wód powierzchniowych/podziemnych) , głębokości poboru, konieczności stosowania pompowni itd.
Dotychczasowa praktyka wskazuje, że nawodnienia stosowane są najczęściej w przypadku upraw
warzyw, dla zbóż takie działania są incydentalne. Nie można przeprowadzić oceny zapotrzebowania
na wodę do nawodnień nie znając krzywej popytu na taką wodę w sektorze rolniczym.
Działanie nr 6: Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej
dotychczas z zasobów wód powierzchniowych
Wariant 0
W przypadku wystąpienia niedoboru wód powierzchniowych do zaopatrzenia ludności koszty ponosi
w pierwszej kolejności producent. Będą to koszty dowozu wody beczkowozami 70-100 zł/h
(opracowanie własne na podstawie przeglądu powszechnie dostępnych ofert) w przypadku, gdy
dostawca wody (producent) posiada w obszarze swojej działalności inne ujęcie wód
powierzchniowych, które nie jest narażone na suszę. Mogą to być także koszty zakupu wody od
innego producenta12 – 3,30 zł/ m3, jeśli producent nie posiada alternatywnego ujęcia wód
powierzchniowych. Operowanie przy takich szacunkach wartościami średnimi (jak wspomniana cena
wody) niesie za sobą duże niebezpieczeństwa. Praktyczne zróżnicowanie cen wody komunalnej w
Polsce w roku 2014 było olbrzymie13, rozpiętości ceny brutto zawierały się w przedziale: 1,73-29,70
zł/m3.
Wariant 1
Rozróżnienie pomiędzy działaniami bieżącymi a krótkookresowymi wskazuje, że w tym przypadku
chodzi o wykorzystanie istniejących już ujęć wód podziemnych. O takim działaniu decyduje rachunek
kosztów producenta. Sytuacja istniejących, alternatywnych źródeł zaopatrzenia w wodę nie jest w
Polsce częsta aczkolwiek ma miejsce14. W przypadku obniżenia jakości lub wyczerpywania wód
powierzchniowych substytucja wodami podziemnymi występuje niejako automatycznie. Koszty w
dłuższym okresie ponoszą nabywcy końcowi – ewentualny wzrost kosztów eksploatacyjnych odbije
się bowiem na taryfach.

12

Średnia wartość dla regionu na podstawie danych z portalu www.cena-wody.pl
Rzeczywiste rozbieżności mają szansę być jeszcze większe. Informacje podano bowiem na bazie przeglądu
taryf za rok 2014 obejmującego 890 operatorów – największej bazy jaka jest dostępna (http://www.cenawody.pl/). W Polsce działa jednak ok 1300 operatorów, jest więc szansa, że istnieją jeszcze głębsze minima i
maksima w tym pełnym zbiorze.
14
Np. Saur Neptun Gdańsk.
13
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Działania krótkookresowe
Działanie nr 7: Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
Wariant 0
Nieopracowanie taryfikatora cen wody może przyczynić się do nieracjonalnego jej wykorzystywania
w okresie suszy, co może skutkować pogłębieniem się skutków suszy. Koszty niepodjęcia tego
działania są bardzo trudne do oszacowania, ponieważ na ich wielkość składają się koszty wymienione
w Wariancie 0 we wszystkich pozostałych działaniach związanych z poborem wody.
Wariant 1
Działanie to jest wymienione pod nr 16 w katalogu „Metodyka RS-EKO 2013”. Jego opis budzi jednak
spore wątpliwości. Pojęcie taryfa oznacza zbiór cen. Można zatem domyślać się, że chodzi o
możliwość zmiany taryf dla odbiorców końcowych w przypadku wystąpienia suszy. Działanie takie
wymaga zmian w istniejącym prawie, które dość szczegółowo reguluje zasady cenotwórstwa usług
wodno-kanalizacyjnych, w tym zasady zmian tych cen. O ile jednak można teoretycznie przyjąć
możliwość zmiany prawa, większe problemy pojawiają się w momencie operacjonalizacji tej
koncepcji. Założenie podstawowe opiera się na podniesieniu ceny za wodę celem wymuszenia reakcji
popytowych. Reakcje takie nastąpią tylko w przypadku gdy płatność za daną usługę (zaopatrzenia w
wodę) powiązana jest z ilością zakupywanej usługi. W tym momencie wszyscy odbiorcy płacący
ryczałtem - nie zareagują. Zatem oszacowanie reakcji popytowej jest bardzo trudne, z uwagi na brak
realnych informacji o odsetku osób rozliczanych ryczałtem15. Szacunek kosztów takiego rozwiązania
jest dość oczywisty w stosunku do sektora odbiorców końcowych – gospodarstw domowych czy też
innych odbiorców, wzrost cen przekłada się na wzrost opłat za wodę, przy czym relacja ta nie jest
liniowa z uwagi na istnienie elastyczności cenowej popytu na wodę. Współczynnik elastyczności
cenowej był przedmiotem rozlicznych badań w Europie, w tym w Polsce. Można przyjąć jego wartość
na poziomie -0,22.16. Ilustracja wpływu tego współczynnika na wielkość konsumpcji i wydatków
przedstawiona jest na następującym przykładzie województwa mazowieckiego;
Założenia:
a) cena wody na poziomie 3,16 zł (mediana taryf dla woj. mazowieckiego obowiązujących w
2014r, cena netto)17,
b) zużycie roczne 39,6 m3/os18,
c) liczebność gospodarstwa domowego 3 osoby19

15

Wg danych operatorów wodociągowych blisko 100% wody jest sprzedawane wg wskazań liczników. Jednak
klientami operatorów są podmioty takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy administratorzy budynków
wielorodzinnych. Wewnątrz wspólnot mieszkaniowych sposoby rozliczenia nie są już tak oczywiste i nie
podlegają jakiejkolwiek sprawozdawczości statystycznej. Brak jest zatem realnych danych do oszacowania
możliwych reakcji popytowych.
16
RESIDENCIAL WATER DEMAND IN A TRANSITION ECONOMY: EVIDENCE FROM POLAND. Bartczak A.,
Kopańska A., Rączka J. Warsaw Ecological Economics Center, Warsaw University, 2007
17
Wg: http://www.cena-wody.pl/
18
Zużycie wody w miastach woj. mazowieckiego, 1 osoba w gospodarstwie domowym, wg GUS, Ochrona
Środowiska, TABL. 20(67). GOSPODAROWANIE WODĄ W SIECI WODOCIĄGOWEJ WEDŁUG WOJEWÓDZTW W
2012 R.
19
Jest to pewne zaokrąglenie wartości 2,82 obliczonej na podstawie spisu powszechnego z 2011r.
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wydatek na zakup wody na 1 gospodarstwo domowe wyniósł 405,4 zł/gosp. dom/rok. Zakładając
dalej wzrost ceny wody o 1 zł/m3 netto - nowy wydatek bez uwzględnienia elastyczności cenowej
wyniesie 533,8 zł/gosp. domowe na rok. Po uwzględnieniu elastyczności cenowej popytu na wodę w
wysokości -0,22 przewidywane wydatki wyniosą 496,6 zł/gosp. domowe/rok. Spadek zużycia to 2,76
m3/os/r.
Reasumując: wzrost ceny o 32% prowadzi do spadku zużycia o 7%. Należy podkreślić, że już wzrost
ceny o 10% uznawany jest za bardzo poważny i prowadzi do dużych napięć politycznych. Warto
również zauważyć, że w zagranicznej literaturze przedmiotu występują wskaźniki elastyczności
cenowej popytu rzędu -0,1 a nie -0,22. Podstawiając wartość wskaźnika -0,1 oczekiwany spadek
zużycia wyniesie zaledwie 3% (przy 30% wzroście ceny). Realny spadek będzie jeszcze mniejszy z
uwagi na opisywany wcześniej fakt, że nie wszyscy odbiorcy są wrażliwi na bodziec cenowy –
rozliczani są na podstawie ryczałtu. Wartości względne przedstawione w tym akapicie najlepiej
oddają opisywane zależności. Wyliczenia w jednostkach pieniężnych dotyczą całego roku, zagrożenie
suszą trwa znacznie krócej.
Przedstawiony przykład wskazuje na całkowicie marginalną rolę zarządzania popytem przy pomocy
cen. Do niskiej skuteczności tego działania dochodzą kwestie praktyczne; jakie są formalne przesłanki
podniesienia cen; decyzja o stanie klęski żywiołowej jest poprawnym rozwiązaniem, wymaga ona
jednak działań na poziomie Rady Ministrów, nie dzieje się to zatem szybko. Inne rozwiązania
narażone są na zarzut uznaniowości.
Podsumowując działanie polegające na zmianie cen – możliwa jest identyfikacja kosztów (u
odbiorców) oraz kwantyfikacja korzyści rozumianych jako spadek popytu na wodę. Wątpliwa jednak
wydaje się sensowność tego rozwiązania w aspekcie jego skuteczności.

Działanie nr 8: Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
Wariant 0
Wydawane pozwolenia wodnoprawne często zawierają zezwolenia na większy pobór wody niż
wynosi rzeczywiste zapotrzebowanie danego podmiotu. Brak dostatecznej weryfikacji pozwoleń
prowadzi do nieracjonalnej gospodarki wodnej, której koszty są trudne do oszacowania, ze względu
na złożoność procesów i oddziaływań wynikających z takiej sytuacji.
Wariant 1
Z formalnego punktu widzenia wydawanie pozwoleń jest zadaniem statutowym administracji więc
ewentualne zmiany kwot poboru w pozwoleniach nie generują dodatkowych, znaczących kosztów.
Tak więc koszty dla budżetu są zbliżone do zera. Pozostaje jednak otwarta kwestia kosztów
producentów – te zaś są zależne od koncepcji dyskutowanej weryfikacji pozwoleń. W standardowej
wersji, towarzyszącej kilku projektom reformy gospodarki wodnej – weryfikacja polegać miała na
dostosowaniu pozwoleń do faktycznych poborów i uwolnienia hipotetycznych zasobów
dyspozycyjnych, które były zablokowane częściowo martwymi pozwoleniami. Mechanizm
dostosowawczy miał polegać na opodatkowaniu całej kwoty pozwolenia a nie tylko realnego poboru.
Takie postrzeganie mechanizmu weryfikacji nie prowadzi jednak do fizycznego zmniejszenia poboru
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wody (i zmniejszenia potencjalnego deficytu), co więcej dzięki lepszemu zarządzaniu zasobami - może
doprowadzić wprost do zwiększenia poboru. Taki instrument nie służy zatem zmniejszeniu
niedogodności związanych z potencjalnymi deficytami wywołanymi suszą. Koncepcja wychodząca
naprzeciw problemom wywołanym przez spadek zasobów dyspozycyjnych powinna polegać na
ograniczeniu pozwoleń poniżej oczekiwanych wielkości (w sensie realnych poborów a nie kwot na
które opiewają pozwolenia). Ponownie koszty administracyjne takich rozwiązań są niewielkie i
możliwe do pominięcia, pojawią się jednak realne koszty producentów. Koszty te będą zależeć od
szczegółowych regulacji ograniczających pobór. Najprostszym do wdrożenia rozwiązaniem jest
całoroczne ograniczenie poboru. Pojawią się wtedy koszty utraconej produkcji. Z drugiej strony nader
trudno oszacować korzyści – należy bowiem odpowiedzieć na pytanie kto skorzysta z ograniczenia
poboru przez podmioty takiej regulacji. Ponadto przez większą część roku nie występuje deficyt
ilościowy wody, zatem takie trwałe ograniczenie nie spełnia podstawowego celu przez większą część
roku. Można zawęzić pozwolenie tylko na najbardziej prawdopodobny okres wystąpienia suszy co
częściowo wyeliminuje koszty utraconej produkcji, nadal jednak jest to działanie probabilistyczne, o
trudnych do określenia korzyściach. Ponadto samo zdefiniowanie kosztów jako kosztów utraconej
produkcji też nie jest do końca poprawne. Ograniczenie poboru może doprowadzić do poprawy
efektywności wykorzystania zasobów, bez ograniczeń w produkcji. W sektorze komunalnym odsetek
wody pobranej, który nie trafia do sprzedaży (straty i zużycie na cele techniczne) sięga 25% dla całej
Polski a 19% dla województwa mazowieckiego20. Istnieją zatem spore możliwości ograniczenia
poboru bez zmniejszenia wielkości sprzedaży. Działania techniczne ukierunkowane na eliminację strat
są jednak drogie – operatorowi po prostu nie opłaca się eliminować wszystkich nieszczelności. W
sytuacji ograniczonego dostępu do wody – opłacalność takich działań nie mieni się – nie jest więc
jasne czy dojdzie do działań poprawiających efektywność wykorzystania zasobów wodnych. Zachodzi
zatem możliwość, że ograniczenie poboru doprowadzi nie do poprawy efektywności ale do
wykreowania czasowych trudności w zaopatrzeniu w wodę i spadku przychodów operatora.
Porównanie kosztów i korzyści ponownie rozbija się o brak informacji kto skorzysta na ograniczeniu
poboru w danej zbiorowości podmiotów, trudno jest bowiem ex-ante zdefiniować beneficjentów
takiej regulacji.

Działanie nr 9: Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób
umożliwiający wykorzystanie wody do nawodnień
Działanie tożsame z działaniem bieżącym nr 3

20

Wg Ochrona środowiska, TABL. 20(67). GOSPODAROWANIE WODĄ W SIECI WODOCIĄGOWEJ WEDŁUG
WOJEWÓDZTW W 2012 R.GUS, Warszawa 2013.
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Działanie nr 10: Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności
w wodę (awaryjne ródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.)
Wariant 0
Brak planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę powoduje, że w
momencie wystąpienia zjawiska suszy, koszty dostarczania wody mogą być znacznie wyższe, niż w
przypadku opracowania planu. Ponadto brak planu może być przyczyną niepokoju społecznego
związanego z brakiem wody i nieprzygotowaniem podmiotów odpowiedzialnych za jej dostarczanie.
Powyższe aspekty są trudne do oszacowania.
Wariant 1
Działanie o dość wymiernych kosztach - z jednej strony konstrukcja planu awaryjnego jest zadaniem
własnym jednostek administracyjnych ewentualnie operatora wodno-kanalizacyjnego, więc można
oczekiwać wykonania go w ramach istniejących struktur. Oprócz szkicu zadań i zapotrzebowania na
sprzęt pojawia się jednak konieczność zakupu takiego sprzętu (np. beczkowozy). Decyzja ile takiego
sprzętu zakupić jest decyzją o przesłankach politycznych, chodzi bowiem o docelowy poziom
niezawodności zaopatrzenia w wodę. Amortyzacja tego sprzętu zależy w pewnej części od wielkości
operatora i możliwości pozyskania dodatkowych zleceń na taki sprzęt, jednak jego realne obciążenie
jest dość znikome, pozostają natomiast realne koszty amortyzacji i utrzymania. Koszty mają zatem
charakter ciągły, zaś korzyści pojawiają się w przypadku wystąpienia suszy.
Działanie nr 11: Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia
Wariant 0
Koszty niepodjęcia działania tożsame z kosztami wariantu działania nr 6
Wariant 1
Koszt budowy nowych ujęć oraz ewentualnych rurociągów (w przypadku ujęć oddalonych od obszaru
rozbioru wody) podlegają wycenie technicznej. Podstawowym problemem jest jednak określenie czy
wszystkie koszty można przypisać wyłącznie przeciwdziałaniu potencjalnej suszy. Strategia
operatorów wodociągowych mocno koncentruje się wokół zjawiska niezawodności dostaw – mimo
prawnego braku ilościowo określonego poziomu niezawodności. Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i odprowadzaniu ścieków reguluje wiele aspektów świadczenia usług przez przedsiębiorstwa
wodociągowe, jednak nie wprowadza pojęcia gwarancji czy uregulowań dotyczących niezawodności
dostawy wody.
Potencjalny deficyt surowca jest oczywiście ważnym ale nie jedynym elementem rachunku
niezawodności. Oprócz deficytów występuje bowiem kwestia potencjalnych skażeń, trwałej, niskiej
jakości ujmowanej wody lub wysokiej zmienności jakości wódy powierzchniowej, zmniejszenia
wrażliwości na awarie techniczne itd. Nie można zatem przypisać wszystkich kosztów budowy
nowego ujęcia kwestii suszy. Określenie zaś procentowego udziału ma charakter czysto subiektywny
lub wprost losowy. Z uwagi na wysokie nakłady inwestycyjne towarzyszące budowie – bez względu
na obciążenie przyszłego ujęcia będą występować wysokie koszty stale w postaci odpisów
amortyzacyjnych. Rozpatrywanie celowości takiego ujęcia wyłącznie w aspekcie aperiodycznych,
krótkotrwałych deficytów wody nie ma momentami sensu, koszt jednostkowy takiej wody może
okazać się znacznie wyższy niż transport beczkowozami. O dość marginalnym znaczeniu
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potencjalnych problemów z zapewnieniem ciągłości dostaw świadczą ponadto ankiety satysfakcji
klienta stosowane do badania opinii publicznej przez operatorów wod-kan. Problem ciągłości dostaw
w ogóle nie występuje w przeglądanych ankietach, nacisk położony jest na jakość produktu
końcowego, prędkość usuwania awarii i jakość komunikacji21.
Średni koszt budowy ujęcia wód podziemnych wynosi 145 441 zł / ujęcie. Wartość na podstawie
zamówień publicznych na budowę ujęć wód podziemnych (trzecio- i czwartorzędowych)
zrealizowanych w latach 2009-2014. Najdroższe ujęcia wód z utworów trzeciorzędowych o głębokości
100-250m to koszt około 300 tys. zł, najniższe koszty przy tworzeniu ujęć wód czwartorzędowych o
głębokości 50-70m to koszt około 50 tys. zł

Działanie nr 12: Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
Wariant 0
Koszty niepodjęcia działania tożsame z kosztami wariantu B4
Wariant 1
Z punktu widzenia kosztów dla budżetu – wydanie pozwolenia samo w sobie nie generuje znaczących
kosztów. Ujęcia wód podziemnych do nawodnień są finansowane przez użytkowników występują
zatem koszty prywatne, jednak ich ponoszenie nie jest obowiązkowe. Decyduje rachunek
opłacalności produkcji rolnej, w którym sam fakt wystąpienia suszy jest jednym z wielu czynników
wieloparametrycznej optymalizacji. Zakładając, że wydane pozwolenia nie spowodują eksploatacji
poniżej wskaźnika samoodnawialności zasobu22 – nie wystąpią również koszty dla przyszłych pokoleń.
Pojawią się zatem wyłącznie koszty prywatne po stronie producentów rolnych. Należy jednak zwrócić
uwagę na długofalowe konsekwencje wykorzystania wody podziemnej do nawodnień rolniczych –
ujęcia podziemne są kapitałochłonne, ich budowa doprowadzi do systematycznej a nie incydentalnej
presji na zasoby wód podziemnych. Budowa ujęć, które miałyby być czynne tylko incydentalnie w
momencie wystąpienia suszy – jest po prostu nieopłacalna. Po zbudowaniu ujęcia będzie ono
wykorzystane do intensyfikacji produkcji rolnej nawet w sytuacji kiedy susza nie wystąpi. Wynika to z
prostego zestawienia struktury kosztów: koszty eksploatacyjne (bez amortyzacji) zamykają się w
kwocie ok 0,4 zł/m3 wody (koszt energii elektrycznej zależny od głębokości studni i opłaty za pobór
wód podziemnych23). Podstawowym źródłem kosztów jest jednorazowy nakład inwestycyjny w
kwocie kilku do kilkunastu tysięcy zł. Dla większych inwestycji wymagających oceny oddziaływania na
środowisko rosną koszty związane z pozyskaniem niezbędnej dokumentacji. Składowa inwestycyjna
(dla założonych 20 lat pracy, 5% stopie dyskontowej, koszcie budowy 20 tys. zł, i poborze 20m 3/h
przez 10h i 45 dni w roku) to ok 0,18 zł/m3. W sumie jest to od 0,5-0,6 zł/m3 w rozliczeniu
długookresowym. O opłacalności takiego przedsięwzięcia decyduje cała opłacalność produkcji rolnej.
Przy założeniu, że ujęcie jest wykorzystywane tylko w czasie suszy (20 dni 20m 3/h przez 10 h a

21

Patrz np. ankiety: zwik Pabianice (http://zwik.wxmedia.pl/2-uncategorised/183-ankieta.html), zwik Zielona
Góra; (http://www.zwik.zgora.pl/dla_klientow_ankieta.php), zwik Złocieniec (http://www.zwik.pl/); Saur
Neptun Gdańsk (http://www.sng.com.pl/page.php?anim=-1&page=86); PWIK Bolesławiec
(http://www.pwik.boleslawiec.pl/270,ankieta-dla-klienta.html?ukryj=no);
22
W przypadku złamania tej zasady pozwolenie nie może być wydane.
23
Przy założeniu że roczna opłata przekracza próg zwalniający od wnoszenia opłaty.
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prawdopodobieństwo suszy wynosi 0,1) – koszt wody rośnie do 4,5 zł/m3 czyli zdecydowanie powyżej
mediany ceny netto wody wodociągowej w Polsce (3,30 zł/m3 w 201424)
Średni koszt budowy ujęcia wód podziemnych wynosi 145 441 zł / ujęcie. Wartość na podstawie
zamówień publicznych na budowę ujęć wód podziemnych (trzecio- i czwartorzędowych)
zrealizowanych w latach 2009-2014. Najdroższe ujęcia wód z utworów trzeciorzędowych o głębokości
100-250m to koszt około 300 tys. zł, najniższe koszty przy tworzeniu ujęć wód czwartorzędowych o
głębokości 50-70m to koszt około 50 tys. zł

Działania długookresowe
Działanie nr 13: Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniającoodwadniające
Wariant 0
Największe koszty niepodjęcia działania będą odczuwane w sektorze rolniczym z powodu niedostatku
wody do nawadniania upraw. Może to przynieść straty w produkcji rolniczej w trakcie suszy w
wysokości 1,55 zł za m3 deficytu wody. Systemy melioracyjne przyczyniają sie także do odwadniania
gruntu, a zatem obniżenia zwierciadła wód podziemnych. Wpływa to negatywnie poprzez
zwiększenie kosztów poboru wód podziemnych przez innych użytkowników (głównie na cele
komunalne). Przyczynia się to także do zwiększenia kosztów ponoszonych przy wdrożeniu działań 4,
6, 11, 12.
Wariant 1
Dla obszaru Środkowej Wisły powierzchnia obszarów zmeliorowanych oszacowana została w ramach
pracy Weryfikacja systemów.. 25 na 2,6 mln ha. Autorzy tego opracowania dane rozróżniające na
gruntach zmeliorowanych: systemy odwadniające i systemy sterowane zgromadzili dla 3 z 7
województw (lub ich fragmentów). Wskaźnik udziału systemów sterowanych wyniósł zatem z dużym
przybliżeniem 15%. Oznacza to że szacunkowo 2,2 mln ha można przebudować. To samo
opracowanie wskazuje na koszt odbudowy urządzeń melioracji szczegółowych wynoszący 100 tys.
zł/1ha (górne oszacowanie). Estymacja efektów tych działań wymaga przyjęcia mocno subiektywnych
założeń na temat potencjalnej retencji użytecznej gleby (PRU). Maksymalna wartość wskaźnika PRU
gdy na wskutek zamknięcia zastawek i innych urządzeń uwilgotnienie gleby osiągnie stan bliski pełnej
pojemności wodnej, została oszacowana na około 1 022 m3/h (retencja wody glebowej). Licząc zatem
wskaźnik efektywności kosztowej retencji na bazie niezbędnych nakładów i efektów – oszacować
można koszt potencjalnej retencji glebowej (dokładniej jej przyrostu) na poziomie 98 zł/m3.
Teoretyczny potencjał dla obszaru Środkowej Wisły wyniesie 2,2 mld m3. Jest to wartość czysto

24

Wartość za serwisem cena wody: http://www.cena-wody.pl/index.php?p=9

25

Weryfikacja systemów melioracyjnych pod kątem znaczenia dla bezpieczeństwa powodziowego w regionie
wodnym Wisły Środkowej, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Wydział Budownictwa i Inżynierii
Środowiska, Katedra Kształtowanie Środowiska, Opracowanie dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie na potrzeby Programu Bezpieczeństwa Powodziowego w Dorzeczu Wisły Środkowej, Warszawa,
2012
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teoretyczna zakładająca odbudowę całego systemu melioracji szczegółowych i możliwość
zatrzymania wody na całym obszarze (co jest praktycznie niewykonalne). Należy zwrócić uwagę, że
bieżąca objętość czynna urządzeń melioracyjnych (bez retencji glebowej) na tym obszarze
oszacowana jest na 80 mln m326.
Wskaźnik 98 zł/m3 wymaga dodatkowej interpretacji – przebudowa systemów na sterowane jest
stymulowana przede wszystkim oczekiwanym strumieniem korzyści obniżenia ryzyka powodziowego
(wydłużenie odpływu), użyteczność związana z obniżeniem dotkliwości zjawiska suszy w ogóle nie
była brana pod uwagę przy cytowanym tu opracowaniu „Weryfikacja systemów melioracyjnych…”.
Ponownie brak zatem metodyki podziału wskaźnika jednostkowych nakładów inwestycyjnych
pomiędzy podstawowe strumienie oczekiwanych korzyści.

Działanie nr 14: Budowa obiektów tzw. dużej retencji
Wariant 0
Obiekty dużej retencji pozwalają zmagazynować duże ilości wody, która może być wykorzystywana
do różnych celów gospodarczo-produkcyjnych – od zaspokojenia potrzeby dostarczania wody do
picia po produkcję przemysłową, a także walory estetyczne i rekreacyjne przekładające się na
dochody z turystyki. Ustalenie miarodajnych kosztów nie podjęcia działania jest niemożliwe z
powodu licznych korzyści zapewnianych przez obiekty dużej retencji.
Wariant 1
Krajowe doświadczenia z budową dużych zbiorników retencyjnych nie pozwalają na ustalenie
jakichkolwiek miarodajnych wskaźnikowych kosztów budowy. Przykładowo zbiornik Czorsztyński
budowano 27 lat, zbiornik Świnna Poręba 29 lat (zakładając ukończenie w 2015). W praktyce nie ma
możliwości rzetelnego oszacowania nakładów inwestycyjnych rozłożonych w takim okresie. Co
prawda dla zbiornika Świnna Poręba przedstawiono koszty przeliczone na rok 2013 w wysokości 2,2
mld zł27 – nie uwzględniają one jednak kosztów zamrożonego kapitału, jest to suma poniesionych
nakładów inwestycyjnych przeliczana przy nie do końca podanej procedurze uwzględnienia
wskaźników zmiany cen. Odnosząc tą kwotę do pojemności zbiornika (pojemność całkowita
pomniejszona o pojemność martwą) koszt jednostkowy wyniósł 15 zł/m3. Porównując nakład
inwestycyjny do maksymalnej pojemności wyrównawczej wskaźnik jednostkowy jest wyższy i wynosi
18,1 zł/m3. Biorąc pod uwagę, że wskaźnik zmian nakładów inwestycyjnych tylko pomiędzy rokiem
1992 a 2012 wyniósł 3,78 – precyzyjniejsze oszacowanie nakładów inwestycyjnych może znacząco
podnieść wartość tego wskaźnika. Dla porównania wstępny kosztorys zbiornika Kąty-Myscowa
odniesiony do objętości czynnej daje wskaźnik rzędu 19 zł/m3 pojemności. Powracając do przykładu
zbiornika Świnna –Poręba - uwzględnienie kosztów kapitału liczonego wg 5% stopy daje dodatkową
kwotę 2,5 mld zł co podnosi koszt 1m3 pojemności do poziomu 38,7 zł/m 3. Uwzględnienie kosztów
kapitału wymaga jednak pewnego komentarza – zbiornik był budowany ze środków budżetowych,
bez udziału kredytów komercyjnych, a mimo to można mówić o koszcie kapitału – były to środki
26

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY – PROJEKT
(wersja pierwsza poprawiona) Warszawa, grudzień 2012 r. str. 50.
27
Budowa zbiornika wodnego Świnna Poręba na Skawie – informacja Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej –
Warszawa, grudzień 2013 r.
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budżetowe zamrożone na kilkadziesiąt lat i nie przynoszące w tym czasie jakichkolwiek efektów. W
związku z powyższych ostatni wskaźnik 38,7 zł/m3 – jest wskaźnikiem społecznego kosztu budowy
tego zbiornika. W rzeczywistości okazuje się więc, że decydującym elementem kształtującym koszt
jednostkowy jest czas budowy co wynika z tak rozciągniętego procesu inwestycyjnego.
Tak oszacowane koszty odzwierciedlają wydatki inwestora, z punktu widzenia całego społeczeństwa,
w aspekcie analizy ekonomicznej należałoby dodać niekorzyści środowiskowe takie jak zmiany
krajobrazu, klimatu, zaburzenie równowagi gatunkowej, pogorszenie natlenienia wody itp. Pieniężna
wycena takich niekorzyści jest jednak w fazie studialnej i brak zestandaryzowanych procedur takiej
wyceny.
Z drugiej strony należy zauważyć, że odnoszenie pełnych nakładów inwestycyjnych wraz z kosztem
kapitału do powstałej pojemności magazynowania wody nie jest do końca poprawne. Zwłaszcza duże
zbiorniki mają znacznie więcej użyteczności – jest regułą, że na takim obiekcie pojawia się
hydroenergetyka i pełni on funkcje przeciwpowodziową, nader często pojawia się funkcja
rekreacyjna. Alimentacja przepływów w stanach niżówkowych poprawia możliwości transportu
wodnego. Z uwagi na fakt, że te użyteczności częściowo się wykluczają (p/powodziowa i
energetyczna) oraz, że mają bardzo różne wymiary fizyczne (np. rekreacja vs p/powodziowa) trudno
jest określić strukturę kosztów zbiornika wg struktury użyteczności, część tych funkcji jest ze sobą
kompletnie nieporównywalna.
Do elementów składowych wpływających na wielkość kosztów budowy obiektów dużej retencji
zaliczyć trzeba także wykup gruntów pod budowę/zalanie - Tabela 4.
Tabela 4 Wartość gruntów o najgorszych warunkach do działalności rolniczej w obrocie prywatnym
(na podstawie danych GUS, 2013)

POLSKA
KUJAWSKO-POMORSKIE
LUBELSKIE
ŁÓDZKIE
MAZOWIECKIE
PODLASKIE
WARMIŃSKO-MAZURSKIE

grunty słabe
(piaszczyste) [zł / ha]

łąki słabe [zł/ha]

20187
27968
13009
19886
21542
20601
18574

15237
13903
18002
9649
20061
17651
18152

Reasumując – można z dużym błędem określić nakład inwestycyjny poniesiony na przygotowanie 1
m3 pojemności dużych zbiorników. Obliczenia takie cechują się błędem rzędu 100%, a alokacja takich
kosztów pomiędzy wszystkie funkcje pełnione przez duży zbiornik nie doczekała się jeszcze
jakiejkolwiek uznanej metodyki.
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Działanie nr 15: Realizacja zadań Programów Małej Retencji
Wariant 0
Oddziaływanie obiektów małej retencji jest zbliżone do obiektów dużej retencji. Z tego powodu
koszty niepodjęcia działania są tożsame z kosztami niepodjęcia działania D2. Różnica polega na skali
oddziaływania obiektów oraz na większym zróżnicowaniu obiektów małej retencji.
Wariant 1
Przedstawienie rachunku kosztów i korzyści z obiektów małej retencji narażone jest na olbrzymie
błędy spowodowane indywidualnym zróżnicowaniem kosztów tych obiektów. Skala tego
zróżnicowania została przedstawiona na bazie statystycznej analizy dość zaawansowanego programu
małej retencji przygotowanego dla województwa łódzkiego28. Program zawierał sprecyzowane
lokalizacje wraz z indywidualnym kosztorysowaniem przedsięwzięć obejmujących budowę nowych
oraz modernizację istniejących obiektów małej retencji.
Dla nowych obiektów małej retencji jednostkowy nakład inwestycyjny na 1m3 objętości
scharakteryzowany został w Tabela 5
Tabela 5 Statystyka jednostkowych nakładów inwestycyjnych dla nowych obiektów małej retencji
Cecha

Koszt jednostkowy w
zł/m3
42,6

Koszt jednostkowy w
cenach 2013’ zł/m3
61,8

Mediana

21,7

31,5

Odchylenie standardowe

56,1

81,3

Minimum

4,7

6,8

Maksimum

324,4

470,4

Liczebność próby

90

130,5

Średnia ważona

19,8

28,7

Średnia arytmetyczna

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wojewódzki program…opus cit”
Powyższa tabela dobrze ilustruje lokalną zmienność kosztów; iloraz wartości maksymalnej do
minimalnej wynosi 68 (co nie jest jeszcze wartością ekstremalną29) , odchylenie standardowe od
wartości średniej przekracza samą wartość średnią, zaś mediana oscyluje w okolicy połowy wartości
średniej. Są to bardzo wyraźne sygnały wskazujące na brak możliwości analizy przy wykorzystaniu
wskaźników uśrednionych. W badanej zbiorowości występuje jeszcze jedna dość interesująca

28

WOJEWÓDZKI PROGRAM MAŁEJ RETENCJI DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO, Zleceniodawca : Wojewódzki
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi, BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW GOSPODARKI WODNEJ
ROLNICTWA „ BIPROMEL, 2005
29

Analiza analogicznego planu dla województwa śląskiego wskazuje na jeszcze większe rozbieżności 1:3750.
PROJEKT Programu małej retencji dla województwa śląskiego. Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Katowicach, Katowice 2005. Str. 87-91.
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właściwość, bardzo słaby jest tzw. efekt skali czyli oczekiwany spadek kosztów jednostkowych wraz
ze wzrostem pojemności obiektu.
Analiza przewidywanych w planie zbiorników wskazuje, że ich koszt jednostkowy dość słabo zależy od
pojemności. Uściślając pojemność zbiornika jest odpowiedzialna w 33% za zmiany kosztu
jednostkowego. Wizualizacja tej zależności przedstawia Rysunek 1.
Rysunek 1

Efekty skali przy budowie nowych obiektów małej retencji

koszt jednostkowy w zł/m3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wojewódzki program…opus cit”
Badania powtórzono tylko dla próby zbiorników o powierzchni do 1ha z bardzo zbliżonym rezultatem
(podobne rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wskaźnikami kosztów jednostkowych).
Weryfikacja efektu skali dała równie niejednoznaczne wyniki30 dla wieloparametrowego równania
regresji gdzie założono, że koszt jednostkowy m3 pojemności jest funkcją 3 zmiennych: powierzchni,
głębokości i objętości.
Jeszcze większe rozbieżności pojawiają się dla modernizowanych obiektów małej retencji Tabela 6.
Iloraz wartości maksymalnej do minimalnej wynosi 343!, odchylenie standardowe od wartości
średniej dwukrotnie przekracza samą wartość średnią, zaś mediana oscyluje w okolicy jednej czwartej
wartości średniej. Dodatkowo średnia ważona wynosi zaledwie 25% wartości mediany. Są to bardzo
wyraźne sygnały wskazujące na brak możliwości analizy przy wykorzystaniu wskaźników
uśrednionych

30

Stopień dopasowania takiego modelu wyniósł 0,22.
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Tabela 6 Statystyka jednostkowych nakładów inwestycyjnych dla modernizowanych obiektów małej
retencji
Koszt jednostkowy w
zł/m3

Koszt jednostkowy w
cenach 2013’ zł/m3

Średnia
Mediana

97,5
25,2

141,4
36,5

Odchylenie standardowe

188,6

273,5

Minimum

2,8

4,1

Maksimum

953,1

1382,0

Licznik

102

147,9

Jednostkowy koszt ważony

5,9

8,6

Cecha

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wojewódzki program…opus cit”
Jeszcze słabszy niż przy obiektach nowych jest efekt skali. Analiza kosztów zbiorników przewidzianych
w planie do modernizacji wskazuje, że ich koszt jednostkowy dość słabo zależy od pojemności.
Uściślając pojemność zbiornika jest odpowiedzialna w 29% za zmiany kosztu jednostkowego.
Wizualizacja tej zależności przedstawiona jest na Rysunek 2.
Rysunek 2

Efekty skali przy modernizacji obiektów małej retencji

koszt jednostkowy w zł/m3
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Wojewódzki program…opus cit”
Reasumując – optymalizacja planów przeciwdziałania suszy przy wykorzystaniu małej retencji musi
odbywać się na bazie indywidualnego kosztorysowania poszczególnych zbiorników w ich konkretnych
alokacjach. Ich techniczny koszt budowy wykazuje olbrzymie zmienności. Jeszcze bardziej
skomplikowany jest rachunek korzyści. W strumieniach korzyści mocniej niż w przypadku dużej
retencji pojawią się bowiem bardzo indywidualne/lokalne kwestie związane z podtrzymaniem a
nawet wzbogaceniem bioróżnorodności (np. reintrodukcja gatunków). Takie strumienie korzyści są
całkowicie nieporównywalne do wskaźników efektywności kosztowej. Pieniężna wycena obecności
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poszczególnych gatunków również nie doczekała się bowiem masowego zastosowania (istnieją
pewne standaryzowane procedury pomiaru ale mają ograniczone zastosowanie i są bardzo drogie).
Działanie nr 16: Zwiększanie retencji na obszarach leśnych (w tym działania związane z zalesianiem)
Wariant 0
Lasy magazynują wodę w okresie zwiększonej intensywności opadów i oddają wodę do środowiska w
czasie ich niedoboru. Brak odpowiedniego poziomu retencji w obszarach leśnych wpływa
bezpośrednio na częstotliwość występowania pożarów lasów – straty spowodowane pożarami to 948
zł/ha lasu objętego pożarem31. Obszary leśne wpływają pośrednio na poziom wód powierzchniowych
i podziemnych na obszarze otaczającym las. Zatem nie podjęcie działania może także powodować
koszty utraconej produkcji rolniczej w wysokości 1,55 zł/m3. Pozostałe koszty są trudne do
oszacowania ze względu na brak odpowiednich danych lub badań.
Wariant 1
Samo zalesianie jest działaniem z efektem odroczonym w czasie i o pewnej zmienności zależnej od
wieku kompleksu leśnego. W literaturze przedmiotu nie odnaleziono tak złożonych funkcji (uściślając
pojawiają się oszacowania efektów retencyjnych powierzchni leśnych natomiast brak jest analizy
różnicującej efekt retencyjny w zależności od wieku lasu i jego składu gatunkowego32). Oszacowanie
różnic w wartościach odpływu pomiędzy obszarami rolniczymi a zalesionymi są mocno szacunkowe.
Szczegółowe badania małej, zalesionej zlewni (2km2) z obszaru Wielkopolski wskazują na zatrzymanie
odpływu w granicach 20-40% w stosunku do obszarów rolniczych33. Cechą wspólną
zidentyfikowanych badań nt retencji lasu jest prowadzenie takich analiz na małych homogenicznych
obszarach, ułatwiających wnioskowanie ale kreujących duże wątpliwości w aspekcie rozszerzenia
wyników badań. Kolejną pracą podającą skwantyfikowany efekt retencyjny jest synteza wyników
badań J. Tyszki34. Na bazie wieloletnich obserwacji (1966-2000) wielkości odpływu z 40
analizowanych obszarów badawczych autor określił wielkość rocznej retencji obszaru leśnego na
poziomie 193,5m3/ha lasu. Taki wskaźnik można skojarzyć z kosztem zalesień 2500 zł/ha otrzymując
wskaźnik jednostkowy 12,9 zł/m3 retencji. Działanie takie budzi jednak szereg wątpliwości:
a) wskaźnik jednostkowej efektywności kosztowej retencji wody na obszarze leśnym ma inną
jednostkę niż retencja w zbiornikach, w tym wypadku są to zł/m3 ale na rok. W przypadku
zbiorników retencja może być wykorzystania kilkukrotnie w ciągu roku, wartości te są więc
nie do końca porównywalne.

31

Na podstawie Leśnictwo. 2013. Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa. Warszawa
Kwerendę literatury ograniczono do badań krajowych. Istnieje spora liczba publikacji z badań światowych
(patrz np. Journal of Forestry Research) jednak z uwagi na różnice gatunkowe zaniechano prób ich interpretacji.
Wyniki wskaźnika retencji różnią się w tych badaniach znacząco np. dla lasu w Iranie wskaźnik wyniósł 85
m3/ha czyli poniżej połowy rezultatów krajowych. Zahra Mashayekhi, Economic valuation of water storage
function of forest ecosystems (case study: Zagros Forests, Iran). W: Journal of Forestry Research Volume 21,
Issue 3 , pp 293-300
33
Okoński B., BILANS WODNY MAŁEJ ZLEWNI LEŚNEJ O POTENCJALNIE NISKICH ZDOLNOŚCIACH
RETENCYJNYCH, W: INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH, Nr 3/1/2006, POLSKA AKADEMIA
NAUK, Oddział w Krakowie, s. 57–70
34
Tyszka J., Estimation and economic valuation of the forest retention capacities. W: JOURNAL OF WATER AND
LAND DEVELOPMENT, No. 13a, 2009: 149–159. J. Water Land Dev. No. 13a, 2009: 149–159
32
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b) koszt zalesień nie obejmuje zakupu gruntu (Tabela 4), formalnie rzecz biorąc oszacowania
budowy małych zbiorników też tego nie uwzględniają, ale rząd kosztów cząstkowych jest tu
znacząco inny,
c) nie do końca wiadomo po jakim czasie retencja osiąga docelową wartość, w tym wypadku
należałoby zastosować mechanizm dyskontujący tak mocno odroczony w czasie efekt.
Dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programów wsparcia dla obszarów rolniczych są
czynnikiem obniżającym koszty zalesień gruntów rolnych. Wysokość dofinansowania waha się od
4160 do 6260 zł/ha35 i uzależniona jest m.in. od typu zalesienia (iglaste czy liściaste) oraz zabiegów
przygotowania gruntu zależnych od rodzaju gleby przeznaczonej pod zalesienie
Z drugiej strony zalesianie niesie za sobą nadzwyczaj liczne strumienie korzyści: obok tradycyjnie
wymienianej funkcji przeciwpowodziowej dochodzą funkcje podtrzymania ekosystemów, poprawy
jakości powietrza i szereg poza-użytkowych składowych kompleksów leśnych (np. rekreacyjny) oraz
możliwości produkcyjnych takich jak36:





Skup zwierzyny łownej – 9,61 zł/ha/rok
Produkcja drewna – 741,40 zł/ha/rok
Skup owoców leśnych – 12,34 zł/ha/rok
Skup grzybów leśnych – 9,72 zł/ha/rok

Ostatnie badania prowadzone na zamówienie Lasów Państwowych pozwoliły na uzyskanie
oszacowania korzyści rekreacyjnych (poza zbiorem płodów leśnych) w wysokości 363 zł/ha lasu
rocznie37.
Techniczne działania związane z budową obiektów małej retencji na obszarach leśnych realizowane
są obecnie w ramach projektu indywidualnego PGL LP „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz
przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych" w ramach III
Priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsze podsumowania wskazują na
koszt jednostkowy retencji na poziomie 6,3 zł/m3.
Znacznie dokładniejsza (ale na mniejszej próbie) była kontrola NIK programu „Zwiększanie możliwości
retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych w województwie
lubuskim”38. 159 skontrolowanych obiektów zbudowano osiągając średni wskaźnik kosztu
jednostkowego 9,5 zł/m3 przy czym rozbieżności tych kosztów oscylowały w skali 1:10.

35

Zalesienie gruntów rolnych i zalesienie gruntów innych niż rolne. 2014.
http://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/zdjecia_strony/204/2013/04_zalesianie_2013.pdf
36
Na podstawie Leśnictwo. 2013. Główny Urząd Statystyczny. Departament Rolnictwa. Warszawa
37
Żylicz T., Giergiczny M., 2013, "Wycena pozaprodukcyjnych funkcji lasu", Raport
końcowy, Uniwersytet Warszawski. http://www.lasy.gov.pl/publikacje/copy_of_gospodarka-lesna/pracenaukowe/wycena-pozaprodukcyjnych-funkcji-lasu/raport-koncowy/at_download/file.
38
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE P/14/121 – Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie
powodzi i suszy w ekosystemach leśnych w województwie lubuskim, LZG – 4101-003-01/2014 P/14/121, NIK
Delegatura w Zielonej Górze, 2014.
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Poszerzanie obszarów bagiennych, które jest niekiedy efektem takich działań niesie za sobą
dodatkowy koszt wyłączenia danego obszaru z funkcji produkcji drewna. Cytowane powyżej
wskaźniki kosztowe nie uwzględniają takiego efektu (kosztów utraconych korzyści produkcji drewna).
Równie złożony i całkowicie nieporównywalny jest strumień korzyści. Planowane inwestycje oprócz
zwiększenia zasobów wodnych, podniesienia poziomu wód gruntowych stanowić będą istotny
element ochrony walorów przyrodniczych ekosystemu leśnego oraz zwiększą jego biologiczną
różnorodność. Jako dodatkowe korzyści można wskazać:








podniesienie poziomu wód powierzchniowych,
podniesienie poziomu wód gruntowych,
odtworzenie lub poprawa stanu zbiorowisk mokradłowych,
wznowienie procesu torfotwórczego na torfowiskach,
pozytywna zmiana składu gatunkowego sąsiadujących drzewostanów, poprawa ich
zdrowotności lub przyrostu,
odtworzenie siedlisk i powrót roślin i zwierząt związanych z terenami podmokłymi –
utrzymanie i odtworzenie różnorodności biologicznej w lokalnych ekosystemach leśnych,
zmniejszenie zagrożenia pożarowego.

Działanie nr 17: Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie
istniejących systemów wodociągowych
Wariant 0
Brak sieci wodociągowej przyczynia się do zwiększenia kosztów zaopatrywania ludności na obszarach
dotkniętych suszą. Koszty niepodjęcia działania są tożsame z kosztami działania B5. Ponadto
niesprawna sieć wodociągowa powoduje koszt utraconych zasobów na cele zaopatrzenie ludności w
wodę39 – 3,30 zł/m3
Wariant 1
Pod tak szeroko opisanym działaniem kryje się kilka efektów; pierwszy z nich to marnotrawstwo
wody na wskutek strat w sieci. Aby ująć całość problemu należałoby jednak mówić o zmniejszeniu
różnicy pomiędzy objętością wody ujmowanej a sprzedawanej. Różnica ta wynika nie tylko ze strat
sieciowych ale również ze zużycia wody na cele technologiczne (płukanie sieci, filtrów itd.). Z uwagi
na występujące naciski organów zatwierdzających taryfy operatorów wod-kan - lepiej jest analizować
wymienione kategorie łącznie, istnieją bowiem uzasadnione obawy, że w sprawozdawczości
występują pewne nieścisłości w szacowaniu tych dwóch kategorii – tak aby wskaźnik strat nie budził
sprzeciwów organów zatwierdzających taryfy. Wartość wskaźnika straty + zużycie na cele własne
wynosi w Polsce 25%. Z punktu widzenia bilansu zasobów wodnych tytuł kategorii (strata, zużycie na
cele techniczne) nie ma znaczenia, istotny jest fakt pobrania wody, która nie służy bezpośredniemu
zaspokajaniu popytu. Z punktu widzenia ograniczania wielkości tych kategorii – różnica jest istotna.
Poziom technologii umożliwia obecnie wykrycie nawet niewielkich nieszczelności sieci. Problemem
jest natomiast rachunek kosztów likwidacji takich nieszczelności, odniesiony do rachunku korzyści w
postaci dodatkowej objętości wody, którą można sprzedać. Praktyka ostatnich lat wskazuje, że w

39

Średnia wartość dla regionu na podstawie danych z portalu www.cena-wody.pl
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wielu wypadkach likwidacja takich nieszczelności prowadzi do strat finansowych netto u operatora
(przychód znacznie niższy od kosztów). Taki rachunek ulegnie zmianie dopiero w momencie
wystąpienia ostrych niedoborów w podaży wody surowej co jest obecnie zjawiskiem nader rzadkim w
Polsce.
Działania związane z rozwojem systemów wodociągowych mogą obejmować budowę ujęć i sieci
dystrybucji wody surowej na potrzeby rolnictwa. W przypadku niewielkich (obszarowo) gospodarstw
rolnych oddalonych od zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych - możliwości pojedynczych
rolników organizacji takiej sieci, negocjacji tranzytu wody przez cudzie działki – są praktycznie
zerowe. Sieć taka może powstać w wyniku inwestycji planowanych w skali regionalnej i mocno
wspieranych ze środków publicznych. Jest to rozwiązanie umożliwiające rolnikom prowadzenie
interwencyjnych nawodnień w przypadku suszy. Od strony współfinansowania – inwestycje takie
mieszczą się w programie „adaptacja do zmian klimatycznych”, należy jednak ponownie wspomnieć o
bardzo skomplikowanym strumieniu korzyści. Powstanie takich sieci wyraźnie poprawia stan
bezpieczeństwa żywnościowego (w sensie samowystarczalności) kraju, rośnie też wiarygodność
producentów. Są to cechy nader trudno poddające się wycenie pieniężnej, które jednak nie powinny
być pominięte w rachunku. Z drugiej strony jest to dość ukryta forma wsparcia rolnictwa – całe
ryzyko zwrotu kosztów leży po stronie operatora, przy deszczowym okresie wegetacyjnym rolnicy
takiej wody po prostu nie kupią.
Przybliżony koszt budowy sieci wodociągowej to 200zł/mb, oszacowany na podstawie przeglądu
zamówień publicznych z 2014 roku.

Działanie nr 18: Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Wariant 0
Niewystarczająca ilość wody w obszarach rolniczych może powodować straty w produkcji rolniczej w
wysokości 1,55 zł/m3.
Wariant 1
Działanie bazuje na analizowanych już wcześniej działaniach dotyczących małej retencji oraz
przebudowy systemów melioracyjnych. Teoretycznie dochodzą jeszcze opcje wymiany gatunkowej
upraw, które to możliwości są jeszcze w fazie dość teoretycznej w Polsce.

Działanie nr 19: Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin
uprawnych bardziej odpornych na suszę rolniczą (o mniejszych potrzebach wodnych i głębszym
systemie korzeniowym), w tym także odpowiednie nawożenie gleb.
Wariant 0
Nie wdrożenie działania spowoduje straty w produkcji dotychczasowych rolniczej wynoszące 1,55 zł/
m3
Wariant 1
Koszt wdrożenia działania to koszty kampanii edukacyjnych oraz różnica w kosztach zakupu nasion
gatunków obecnie uprawianych a gatunków i odmian o zwiększonej odporności na suszę. Koszty
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zakupu nasion poznoszone są przez rolników, jednak należy pamiętać, że wybór rodzaju uprawy jest
elementem rachunku ekonomicznego prowadzonych upraw, który powinien być przeprowadzony
indywidualnie dla każdego podmiotu. Kompletnie poza możliwościami oszacowania jest określenie
różnicy w wydajności gatunków tradycyjnych i bardziej odpornych na suszę jak również zmian jakości
uprawianych roślin (w kontekście popytu i ceny skupu). Takie rozważania mogą być prowadzone
wyłącznie dla konkretnego obszaru, uwzględniającego jakość gleb, konkretne gatunki i ich substytuty.
Korzyści natomiast to ograniczenie strat spowodowanych niedoborem wody – 1,55 zł/ m3. Na
wielkość strumienia korzyści wpływ mają także różnica między ceną skupu gatunków obecnie
uprawianych a gatunków bardziej odpornych na suszę. Decyzja o zmianie struktury upraw
(gatunków) lub zastosowania odporniejszych upraw jest zatem w głównej mierze indywidualną
decyzją gospodarstw rolnych, która powinna być dokonywana na podstawie rachunku
ekonomicznego, którego elementem jest ocena zmiennej wartości popytu na różne produkty rolne.
Działanie nr 20: Zwiększenie retencji obszarów zurbanizowanych - w tym zmniejszenie stopnia
uszczelnienia powierzchni terenu na terenach zurbanizowanych, retencja opadu w miejscu
Wariant 0
Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych przynosi korzyści zarówno w przypadku
przeciwdziałania skutkom suszy jaki i podtopień przy opadach nawalnych. Z tego powodu część
kosztów ponoszonych w przypadku nie podjęcia działania jest tożsama dla obu zjawisk.
Mnogość czynników oraz niedostatek badań powodują, że nie niemożliwe staję się oszacowanie
jednostkowych kosztów spowodowanych przez opady nawalne. Można jedynie posługiwać się
przykładami z różnych regionów Polski, np. w 2009 w Sułkowicach ulewa spowodowała straty w
wysokości 1 016 500 zł40. Ponadto brak retencji w obszarach zurbanizowanych przyczynia się do złej
jakości powietrza, która negatywnie oddziałuje na zdrowie ludzi.
Wariant 1
Problem zwiększenia retencji obszarów zurbanizowanych doczekał się wielu opracowań, ich myślą
przewodnią było jednak nie ograniczenia zagrożenia zjawiskiem suszy lecz zmniejszenie
prawdopodobieństwa podtopień jako efektów opadów nawalnych41. Techniczne działania związane
ze zwiększeniem retencji na obszarach zurbanizowanych mają zatem dość złożony rachunek korzyści
– dominującym strumieniem jest domyślnie zmniejszenie ryzyka powodzi na tych obszarach, dobór
działań technicznych jest uwarunkowany przede wszystkim realizacji wspomnianego celu
podstawowego. Zmniejszenie zagrożenia zjawiskiem suszy jest efektem niejako ubocznym i nader
rzadko wymienianym w programach zwiększenia retencji dla obszarów miejskich. Co więcej obszary
zurbanizowane cechują się wysokim nasyceniem sieci wodociągowych, których operatorzy w
olbrzymiej większości przypadków dążą do zwiększenia sprzedaży42. Alternatywnym rozwiązaniem
wobec retencji jest wykorzystanie wody z sieci komunalnych. Biorąc pod uwagę koszty obiektów
małej retencji sięgające niekiedy 200 i więcej zł/m3 pojemności – incydentalne wykorzystanie wody
komunalnej tworzy alternatywę, przynajmniej z czysto finansowego punktu widzenia. Rachunek ten
40

Gazeta Gminna Klamra, 6-7(202-203): 4-8, 2009. Szacowanie strat powodziowych.
Np. Popek Z., Analiza możliwości zwiększania retencji na obszarach zurbanizowanych w dorzeczu Wisły
Środkowej – stan wiedzy i dalsze kierunki działań. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWA POWODZIOWEGO W
DORZECZU WISŁY ŚRODKOWEJ, Warszawa 2011.
42
W Polsce systematycznie spada zużycie wody per capita, prowadzi to do sporych nadwyżek podaży po stronie
operatorów i do niekorzystnego rozłożenia dominujących w tym sektorze kosztów stałych. Każde zwiększenie
sprzedaży jest więc wysoce oczekiwane.
41
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można diametralnie zmienić przypisując większość kosztów do funkcji przeciw-powodziowej, brak
jest jednak metodyki wskazującej na taki klucz podziału. W szacowaniu kosztów podjęcia działania
należy także uwzględnić koszty rozszczelnienia powierzchni oraz budowy zbiorników (w tym także
podziemnych) retencjonujących wodę opadową. Całkowite koszty realizacji tych działań uzależnione
są od tego, czy byłyby one realizowane przy okazji modernizacji istniejącej infrastruktury (niższe
koszty) czy jako osobne działania (wyższe koszty)
Korzyści zwiększenia retencji w obszarach zurbanizowanych to przede wszystkim ograniczenie strat
opisanych w wariancie 0 oraz powiększenie użytkowych zasobów wody. Zwiększenie dyspozycyjnych
zasobów wody może przynieść następujące korzyści:
 Wartość powiększonych zasobów wg wzoru:
Średnia cena wody wodociągowej (3,30zł/m3) x średnia wielkość opadu x
powierzchnia nieprzepuszczalna, z której gromadzona jest woda opadowa
 Oszczędność wody wodociągowej do nawodnień terenów zielonych – 7000 zł/ha/rok43
 Zmniejszenie zużycia wody wodociągowej do spłukiwania toalet i podlewania ogrodów
przydomowych – 3,30 zł/m3
Działanie nr 21: Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym
wprowadzenie rozwiązań związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i
wodooszczędnych technologii produkcji
Wariant 0
Nieracjonalne wykorzystanie wody w przemyśle zwiększa koszty produkcji (opłaty za pobór wody –
zakładając, że pobór podlega takim opłatom) oraz ogranicza innym użytkownikom dostępność do
zasobów wodnych (koszty omówione w ramach pozostałych działań)
Wariant 1
Kosztem działania jest budowa zamkniętych obiegów wody oraz inwestycji w technologię produkcji o
mniejszej wodochłonności. Koszt powinien być oszacowany na poziomie poszczególnych podmiotów,
ponieważ wielkość wydatków zależna jest od obecnego stanu urządzeń oraz stosowanej technologii.
Korzyści dla przemysłu to mniejsze koszty produkcji, które powinny przełożyć się na większe dochody
przedsiębiorstw. Stwierdzenie to nie jest jednak wcale oczywiste i uniwersalne. Przykładowo wieżowe systemy chłodzenia w układach zamkniętych są bardziej energochłonne. Zamknięcie obiegu
wcale nie musi zatem prowadzić do oszczędności w wymiarze czysto finansowym. Ponadto
racjonalizacja wykorzystania wody w przemyśle powinna przynieść korzyści dla ekosystemów od wód
zależnych, które z powodu niedostatecznej wiedzy i braku opracowanej metodyki są niemożliwe do
wyliczenia. Należy także pamiętać, że przedsiębiorcy powinni dostrzegać korzyści z racjonalnego
wykorzystania wody na podstawie prowadzonych indywidualnie rachunków ekonomicznych
opłacalności produkcji w poszczególnych sektorach. Zużycie wody w przetwórstwie przemysłowym

43

Wagner, i in. 2013. Błękitne aspekty zielonej infrastruktury. Zrównoważony Rozwój – Zastosowania 4: 145155.
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spadło o 30% w ciągu 6 lat (2006-2012), a zysk brutto tego sektora wzrósł w tym samym czasie o
13%44 .
Działanie nr 22: Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów
oraz funkcji retencyjnych cieków
Wariant 0
Nadmierna regulacja rzek i ich brzegów spowodowała szereg niekorzyści zarówno dla środowiska
przyrodniczego jaki i dla człowieka. Dodatkowo zdolność retencyjna cieków przynosi korzyści nie
tylko w trakcie okresów suszy, ale także przy przeciwdziałaniu powodzi. Wymienione aspekty oraz
brak w literaturze rozdzielenia powyższych kosztów uniemożliwia wskazanie przybliżonej wielkości
kosztów niepodjęcia działania.
Wariant 1
Zidentyfikowano kilka rozstrzygniętych przetargów na programy renaturyzacji cieków. Dla cieków o
dużym spadku wskaźnik kosztu jednostkowego sięgał 188 zł/m3 pojemności. Tak jak i w innych
przypadkach trudno jest jednak przypisać cała kwotę poniesionych nakładów do funkcji retencyjnej i
to tylko w aspekcie zapobiegania suszy. Strumienie korzyści obejmują funkcję przeciwpowodziową,
utrzymanie lub poprawę bioróżnorodności itp. Nawet dla zjawisk ekstremalnych (powódź – susza)
brak jest metodyki podziału osiągniętych korzyści. Wymienione zjawiska można co prawda opisać
poprzez prawdopodobieństwo wystąpienia, jednak nie jest to jedna wartość – jest to cały zbiór
prawdopodobieństw w zależności od przewidywanego zasięgu zjawiska (lub odwrotnie przyjmuje się
wybrane prawdopodobieństwa i dla niech określa się zasięg zjawiska). Dla konkretnego projektu
retencji zmianie ulegają zatem całe zbiory prawdopodobieństw i zasięgów – zarówno dla stanu
powodzi jak i suszy. Mimo tych samych jednostek (wartość prawdopodobieństwa i powierzchnia
dotkniętego obszaru) efekty są wobec siebie nieporównywalne. Jeszcze większy kłopot występuje w
odniesieniu do zmian bioróżnorodności. Takie strumienie korzyści nie doczekały się jeszcze
miarodajnych porównań z efektami typu ograniczenie zakresu suszy. Z uwagi na fakt, że pojęcie
„dużych zbiorników retencyjnych” dotyczy obiektów powyżej 5 mln m3 objętości – renaturyzacja
koryt cieków nie wytrzyma twardego porównania jednostkowych nakładów finansowych. Przyrosty
objętości nowej retencji są przy renaturyzacji znacznie mniejsze (w badanych przypadkach kilkasetkilka tys. m3) a wskaźniki jednostkowe kosztów – wyższe. Wskaźnik efektywności kosztowej 1 m3
objętości nie jest tu jednak dobrą metoda porównań. Jest on najprostszy i dostępny – jednak jego
możliwości zastosowania wymagają identycznych, porównywalnych efektów. Ten warunek nie jest
spełniony.

44

Na podstawie: Berbeka, K. 2011. Analiza kosztów środowiskowych i zasobowych zgodnie z art. 9 RDW
2000/60/WE. Gliwice; Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2012r. 2013. GUS,
Warszawa; Rocznik statystyczny przemysłu. 2013. GUS, Warszawa
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Działanie nr 23: Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
Wariant 0
Tożsame z działaniem 22.
Wariant 1
Działania polegające na odtwarzaniu starorzeczy i obszarów bagiennych są realizowane w Polsce,
jednak głównym motywem inicjującym takie akcje jest ochrona gatunkowa w ramach zachowania
obszarów Natura 2000. Z uwagi na złożone wymogi takich działań - kwestie efektu retencyjnego w
ogóle nie są wymieniane w dokumentacji technicznej przedsięwzięć. Koszty działań sięgają 40 tys.
zł/ha45. Odniesienie niewielkiej oczekiwanej, dodatkowej retencji do tak wysokich kosztów daje
bardzo wysoki wskaźnik jednostkowy kosztów retencji. Jest to dość zrozumiałe z uwagi na inny,
wiodący strumień korzyści. Z tego powodu, analizowane działania poprawią odporność obszaru na
zjawisko suszy, nie są jednak kluczowymi działaniami, których realizacja doprowadzi do wymiernej
poprawy w tym zakresie. Strumień korzyści jest bardzo zróżnicowany i z racji praktycznego braku
możliwości porównywania wartości pieniężnej chronionych gatunków – optymalizacja kosztowa nie
jest tu możliwa.
Działanie nr 24: Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed
zjawiskiem suszy
Wariant 0
Brak wdrożenia działania uniemożliwi przygotowanie się podmiotom korzystającym z wód na
czasowy deficyt wody. Wielkość kosztów zależna od czasu trwania suszy oraz rodzaju prowadzonej
działalności przez użytkownika wód (szerzej omówione w pozostałych działaniach)
Wariant 1
Prowadzenie monitoringu i ostrzegania przed zjawiskiem suszy jest ustawowym obowiązkiem
organów administracji państwowej. Głównym kosztem jest opracowanie odpowiedniego modelu,
który pozwoli na przewidywanie możliwości wystąpienia suszy, jednak z uwagi na to, że problem ten
jest także przedmiotem badań naukowych, zatem całkowite koszty wdrożenia działania są bliskie 0.
Natomiast korzyścią jest ograniczenie strat spowodowanych niemożliwością przygotowania się na
wystąpienie suszy (odwrotność kosztów z wariantu 0). Do chwili obecnej projekty prognozowania i
zjawiska suszy nie weszły w fazę aplikacyjną – nie były też finansowane/współfinansowane z
NFOŚiGW. Trudno jest zatem mówić o jakichkolwiek kosztach takich projektów.

Działanie nr 25: Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i
wielkości szkód spowodowanych suszą
Wariant 0
Brak jednolitych zasad gromadzenia danych o zasięgu i wielkości szkód spowodowanych suszą
powoduje trudności w dokładnym oszacowaniu kosztów i korzyści podjęcia lub nie podjęcia
pozostałych działań wymienionych w katalogu.

45

Patrz np. rozstrzygnięte przetargi na obszar Natura 2000 Błota Rakutowskie.
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Wariant 1
Działanie o charakterze administracyjnym, zatem koszt jego wdrożenia równy 0. Korzyści odczuwane
przez wszystkich użytkowników. Wdrożenie działania pozwoli na dokonanie dokładniejszej analizy
kosztów-korzyści wdrożenia poszczególnych działań. Spowoduje to większą efektywność w
działaniach mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy. Kluczową rolę odgrywa tu ustalenie
periodyczności zjawiska i obszaru oddziaływania. Efekty takich prac będą dyskontowane dopiero po
zbudowaniu odpowiednio długich szeregów czasowych. Stwierdzenie to – odsuwające korzyści w
czasie nie neguje jednak sensowności takich działań. Budowa takiej bazy statystycznej sprowadza się
do ujednolicenia metodyki gromadzenia danych i działaniach administracyjnych forsujących jej
wdrożenie.
Działanie nr 26: Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. konieczności
oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi
Wariant 0
Skutkiem niepodjęcia działania jest nieracjonalne zarządzanie zasobami wodnymi zarówno na
poziomie gospodarstw domowych jak i na szczeblu administracji publicznej. Koszty niepodjęcia
działania są trudne do oszacowania, ponieważ dotyczą one wielu aspektów poruszanych w
pozostałych działaniach z Katalogu.
Wariant 1
Działania edukacyjne mają umownie zerowy koszt, odbywają się w dużej mierze w ramach
zaplanowanych procesów dydaktycznych lub akcji związanych z podnoszeniem świadomości
ekologicznej. Możliwości społeczeństwa w zakresie oszczędnego wykorzystania zasobów wodnych
sprowadzają się w olbrzymiej większości do oszczędnego korzystania z wody komunalnej. Analiza
historycznych zmian zużycia wody per capita w gospodarstwach domowych (przedstawiona na
Rysunek 3) wskazuje na systematyczny trend obniżania zużycia jednostkowego. Aby ocenić
możliwości dalszych oszczędności (a zatem sensowności intensyfikowania akcji edukacyjnych) należy
zadać sobie pytanie o dalsze potencjalne oszczędności w kontekście tzw. minimalnego wartości
zużycia czyli wartości tzw. zużycia biologicznego.
Rysunek 3 Zmiany jednostkowego zużycia wody w sektorze gospodarstw domowych w Polsce

Źródło: Opracowanie własne na podstawie kolejnych roczników „Ochrona Środowiska” GUS,
Warszawa. Tomy za lata 1990-2012.
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Wstępne dane za rok 2013 wskazują na zużycie rzędu 31,2m3/os/rok czyli odnosząc do pierwszego
roku zamieszczonych obserwacji (1989) redukcja zużycia wyniosła 60,5%. Ponieważ średnie zużycie w
Polsce jest wypadkową różnych standardów mieszkaniowych (wyposażenie w sieć wodnokanalizacyjną, tylko w wodociągową, bez obu sieci) bardziej miarodajne wydają się rozważania
dotyczące miast, gdzie wyposażenie w sieć wodno-kanalizacyjną jest już powszechne. Wskaźnik
zużycia dla miast wynosi 34,5m3/os/rok (95l/os/dobę). Wartość najmniejsza w grupie miast
generujących 50% zużycia komunalnego wyniosła 27,1m3/ok/rok (71l/os/dobę). Patrząc zatem na
dynamikę zmniejszenia zużycia oraz na wartości referencyjne wydaje się, że możliwości oszczędzania
powoli się wyczerpują i w długim horyzoncie nie należy oczekiwać zmniejszenia zużycia o więcej niż
20% - aczkolwiek nawet ta wartość wydaje się mocno optymistyczna. W skali całego kraju jest to ok
200hm3 sprzedawanej wody. Ponadto należy zwrócić uwagę, że dotychczasowe zmiany były
wymuszane bardziej mechanizmami cenowymi (realny wzrost cen i indywidualne rozliczenie zużycia
na postawie wskazań wodomierza zamiast ryczałtu) niż działaniami edukacyjnymi. Dlatego rola
działań edukacyjnych jest dość trudna do skwantyfikowania. Co prawda ich zaletą jest niski koszt jednak efekty są trudne do wydzielenia wobec innych, istniejących bodźców (nie tylko o charakterze
cenowym, systematyczny wzrost odsetek osób rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza jest
równie istotnym czynnikiem).
Dość kontrowersyjna jest też analiza korzyści z tak dużych oszczędności. Duży spadek rozbioru wody
w sieciach powoduje bowiem wydłużony czas przetrzymywania wody w rurach co wiąże się z
pewnym spadkiem jakości surowca. W dalszej kolejności pojawia się konieczność dodatkowego
płukania sieci wodociągowej. Od strony operatora sieci, który w strukturze kosztów ma dominujące
koszty stałe – pojawia się konieczność podniesienia taryf celem zbilansowania przychodów z
kosztami. W konsekwencji finansowe oszczędności po stronie konsumentów są bardzo niewielkie.
Działanie takie ma więc wyraźny sens tylko w przypadku kłopotów ze zbilansowaniem popytu i
podaży na wodę wynikającym ze szczupłości zasobów wody surowej.

Działanie nr 27: Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających
stosowanie działań ograniczających skutki suszy
Wariant 0
Kosztem niepodjęcia działania jest koszt niewdrożenia wcześniejszych działań.
Wariant 1
Jest to typowe działanie o charakterze legislacyjnym, zadania takie wykonywane są w ramach
działalności statutowej poszczególnych instytucji zatem ich umowny koszt wynosi 0. Korzyścią jest
możliwość zastosowania wcześniej analizowanych działań.

Działanie nr 28: Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy
wdrażające działania z zakresu ograniczania skutków suszy
Wariant 0
Kosztem niepodjęcia działania jest koszt niewdrożenia wcześniejszych działań.
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Wariant 1
W poprzednim horyzoncie finansowym wsparcie było możliwe w ramach POIiŚ priorytet III
(Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska), V (ochrona przyrody), zaś
nieliczne z analizowanych działań miały szanse na wsparcie również w priorytecie II (Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi) oraz I (Gospodarka wodno-ściekowa).
Na chwilę obecną (2014-2020) planuje się programy umożliwiające adaptację do zmian
klimatycznych. Na podstawie analizy zróżnicowanych i wielowymiarowych efektów poszczególnych
działań, krótko i długookresowych - można postawić hipotezę, że tak kompleksowe podejście (łączące
zagadnienia zarządzania ryzykiem powodziowym oraz suszy) jest jak najbardziej poprawne. Kwestią
otwartą pozostaje oczywiście wielkość środków oddanych do dyspozycji potencjalnym
beneficjentom.
Dla działania pt „Opracowanie zasad finansowania..” nie można określić kosztów i korzyści. Z
uwagi na kompleksowość programów w nowej perspektywie finansowej trudno będzie nawet
wydzielić wskaźnik efektywności kosztowej związanej z działaniami dotyczącymi wyłącznie suszy.
Doświadczenia JASPERS wspierającego program małej retencji w lasach wskazuje, że nie
wypracowano innego, porównywalnego miernika efektów niż pojemność retencyjna. Wskaźnikiem
efektywności kosztowej jest nakład inwestycyjny na 1 m3 pojemności. Dyskusja niedoskonałości tych
wskaźników była prowadzona
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7. I. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach
na suszę narażonych w regionie wodnym Środkowej Wisły
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Środkowej Wisły dokonano spośród
działań zamieszczonych w wykazie opisanym w rozdziale 4. Wykaz obejmuje zarówno zestaw działań
technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy, sposobów
zwiększenia naturalnej retencji oraz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego
gospodarowania zasobami wody. Dla regionu wodnego Środkowej Wisły do realizacji wskazano
wszystkie spośród dostępnych w wykazie działań. Niemniej jednak liczba przypisanych działań do
poszczególnych jednostek przestrzennych jest różna. O liczbie proponowanych działań decydowały
warunki stwierdzonego zagrożenia zjawiskiem suszy (4 typów suszy) oraz charakterystyki
poszczególnych jednostek przestrzennych co do użytkowania terenu, dostępnych systemów
melioracyjnych, obiektów hydrograficznych, oraz narażenia na ryzyko wystąpienia skutków suszy. W
sposób szczegółowy metodykę przypisania działań do jednostek zawiera rozdział 4.2.

7.1. Wykaz działań uwzględnionych w Katalogu
Wykaz działań wybranych do realizacji w regionie wodnym Środkowej Wisły, za wyjątkiem
działania nr 14, jest tożsamy z wykazem Tabeli 1. Czyli na obszarze regionu wszystkie działania zostały
wskazane do realizacji, ale w różnym, zależnym od charakterystyk danej jednostki przestrzennej
(gmina, JCWP) zestawie działań. Jedynym działaniem, które nie zostało przypisane jest zadanie nr 14
(długoterminowe) – budowa obiektów tzw. dużej retencji (powyżej 5 mln m3 pojemności). Zgodnie z
obowiązującymi planami inwestycyjnymi nie przewidują one budowy dużych zbiorników wodnych.
W załączniku nr 2 wskazano podstawowe statystyki liczby przypisanych działań do gmin
regionu wodnego Środkowej Wisły. W kolejnych załącznikach graficznych nr 1G i 1J na mapach
zaprezentowano wyniki przyporządkowania poszczególnych grup działań (B – Bieżące, K –
Krótkookresowe, D – Długookresowe) do jednostek – mapy liczby i rodzaju działań w podziale na
gminy (G) i JCWP (J).
Objaśnienia do legendy map:
B – DZIAŁANIA BIEŻĄCE
1B Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie poboru wody
2B Czasowe ograniczenia w korzystaniu z wód w zakresie wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi
3B Zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych
4B Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do nawodnień w rolnictwie
Stosowanie nawodnień rolniczych w czasie suszy rolniczej, w tym: przeprowadzenie oceny potrzeb
5B
nawodnień upraw polowych, sadowniczych i roślin przemysłowych
Wykorzystanie zasobów wód podziemnych do zaopatrzenia ludności korzystającej dotychczas z
6B
zasobów wód powierzchniowych
K – DZIAŁANIA KRÓTKOOKRESOWE
7K Opracowanie taryfikatora cen wody w okresie występowania suszy
8K Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód
9K Zmiana reguł sterowania urządzeniami wodnymi retencjonującymi wodę w sposób umożliwiający
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wykorzystanie wody do nawodnień
Opracowanie planu awaryjnego/alternatywnego sposobu zaopatrywania ludności w wodę (awaryjne
10K
źródła zasilania, tymczasowe rurociągi, beczkowozy itp.)
11K Budowa ujęć wód podziemnych dla zabezpieczenia wody do picia
12K Budowa ujęć wód podziemnych dla nawadniania użytków rolnych
D – DZIAŁANIA DŁUGOOKRESOWE
13D Przebudowa systemów melioracyjnych z odwadniających na nawadniająco-odwadniające
14D Budowa obiektów tzw. dużej retencji
15D realizacja zadań Programów Małej Retencji
16D Zwiększanie retencji na obszarach leśnych
Budowa i rozbudowa systemów sieci wodociągowej oraz usprawnienie istniejących systemów
17D
wodociągowych
18D Zwiększanie retencji na obszarach rolniczych
Propagowanie zmiany struktury upraw rolniczych na gatunki i odmiany roślin uprawnych bardziej
19D odpornych na suszę rolniczą (o mniejszych potrzebach wodnych i głębszym systemie korzeniowym), w
tym także odpowiednie nawożenie gleb.
20D Zwiększenie retencji na obszarach zurbanizowanych
Racjonalizacja wykorzystania zasobów wodnych w przemyśle, w tym wprowadzenie rozwiązań
21D
związanych z wprowadzaniem zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji
Renaturyzacja koryt cieków i ich brzegów, przywracanie naturalnych meandrów oraz funkcji
22D
retencyjnych cieków
23D Odtwarzanie starorzeczy i obszarów bagiennych
24_D Prowadzenie systemów monitoringu, prognozowania i ostrzegania przed zjawiskiem suszy
Wypracowanie jednolitych zasad gromadzenia danych i informacji o zasięgu i wielkości szkód
25_D
spowodowanych suszą
Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w zakresie m.in. konieczności oszczędnego
26_D
gospodarowania zasobami wodnymi
Opracowywanie aktów prawnych, krajowych i lokalnych, umożliwiających stosowanie działań
27_D
ograniczających skutki suszy
Opracowanie zasad finansowania wspomagających ekonomicznie programy wdrażające działania z
28_D
zakresu ograniczania skutków suszy

7.2. Wykaz gmin na których obszar kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Dokonano wyboru działań przewidzianych do realizacji w poszczególnych gminach regionu
wodnego. Z uwagi na wielkość obszaru zestawienia i wykazy liczby gmin wraz z przypisanymi im
działaniami przewidzianymi do wdrożenia zamieszczono w załączniku cyfrowym – tabela MS Excel
(plik o nazwie: WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka:
GM_wgRW).

7.3. Wykaz JCWP dla których kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Oprócz wskazania działań do realizacji na obszarze poszczególnych gmin wchodzących w
skład regionu wodnego, dokonano także przyporządkowania działań przewidzianych do realizacji w
poszczególnych JCWP. Analogicznie jak dla jednostek administracyjnych wykaz JCWP wraz z
przypisanymi im działaniami znajduje się w załączniku cyfrowym – tabela MS Excel (plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: JCWP_wgRW).

119

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

8. II. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach
na suszę narażonych w regionie wodnym Łyny i Węgorapy
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Łyny i Węgorapy dokonano spośród
wykazu możliwych działań opisanego w rozdziale 4. Wykaz obejmuje zarówno zestaw działań
technicznych oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy, sposobów
zwiększenia naturalnej retencji oraz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego
gospodarowania zasobami wody. O liczbie proponowanych działań decydowały warunki
stwierdzonego zagrożenia zjawiskiem suszy (4 typów suszy) oraz charakterystyki poszczególnych
jednostek przestrzennych co do użytkowania terenu, dostępnych systemów melioracyjnych,
obiektów hydrograficznych, oraz narażenia na ryzyko wystąpienia skutków suszy a także inwestycji
wynikających z dokumentów planistycznych. W sposób szczegółowy metodykę przypisania działań do
jednostek zawiera rozdział 4.2.
Dla regionu wodnego Łyny i Węgorapy wskazano 26 działań do realizacji w podziale na
poszczególne gminy i JCWP wchodzące w skład regionu wodnego. Takie przypisanie działań (do gmin
i JCWP) zapewnia, że wybrane działania są dostosowane do specyfiki regionu wodnego.

8.1. Wykaz działań uwzględnionych w Katalogu
Wykaz działań wybranych do realizacji w regionie wodnym Łyny i Węgorapy jest o dwa
działania uboższy niż wykaz Tabeli 1 (nie wskazano działań nr 6 i 14). Czyli na obszarze regionu niemal
wszystkie działania zostały wskazane do realizacji, ale w różnym, zależnym od charakterystyk danej
jednostki przestrzennej (gmina, JCWP) zestawie działań. W załącznikach graficznych nr 2G i 2J na
mapach zaprezentowano wyniki przyporządkowania poszczególnych grup działań (B – Bieżące, K –
Krótkookresowe, D – Długookresowe) do jednostek – mapy liczby i rodzaju działań w podziale na
gminy (G) i JCWP (J).
Objaśnienia do legendy map: jak w rozdziale 7.1

8.2. Wykaz gmin na których obszar kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Dokonano wyboru działań przewidzianych do realizacji w poszczególnych gminach regionu
wodnego Łyny i Węgorapy. Z uwagi na wielkość obszaru zestawienia i wykazy liczby gmin wraz z
przypisanymi im działaniami przewidzianymi do wdrożenia zamieszczono w załączniku cyfrowym –
tabela MS Excel (plik o nazwie: WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych
zakładka: GM_wgRW).

8.3. Wykaz JCWP dla których kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Oprócz wskazania działań do realizacji na obszarze poszczególnych gmin wchodzących w
skład regionu wodnego, dokonano także przyporządkowania działań przewidzianych do realizacji w
poszczególnych JCWP. W załączniku cyfrowym zamieszczono wykaz JCWP wraz z przypisanymi im
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: JCWP_wgRW).

120

Opracowanie dla regionów wodnych RZGW w Warszawie
Katalogów działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach na suszę narażonych

9. III. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na obszarach
na suszę narażonych w regionie wodnym Niemna
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Niemna dokonano spośród wykazu
możliwych działań opisanego w rozdziale 4. Wykaz obejmuje zarówno zestaw działań technicznych
oraz nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy, sposobów zwiększenia naturalnej
retencji oraz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody. O liczbie proponowanych działań decydowały warunki stwierdzonego zagrożenia
zjawiskiem suszy (4 typów suszy) oraz charakterystyki poszczególnych jednostek przestrzennych co
do użytkowania terenu, dostępnych systemów melioracyjnych, obiektów hydrograficznych, oraz
narażenia na ryzyko wystąpienia skutków suszy a także inwestycji wynikających z dokumentów
planistycznych. W sposób szczegółowy metodykę przypisania działań do jednostek zawiera rozdział
4.2.
Dla regionu wodnego Niemna wskazano 23 działania do realizacji w podziale na
poszczególne gminy i JCWP wchodzące w skład regionu wodnego. Zastosowany sposób przypisania
działań (do gmin i JCWP) zapewnia, że wybrane działania są dostosowane do specyfiki regionu
wodnego.

9.1. Wykaz działań uwzględnionych w Katalogu
Wykaz działań wybranych do realizacji w regionie wodnym Niemna jest o dwa działania
uboższy niż wykaz Tabeli 1. Czyli na obszarze regionu większość działań, bez 6, 7, 12, 14, 21 działania
zostało wskazanych do realizacji, ale w różnym, zależnym od charakterystyk danej jednostki
przestrzennej (gmina, JCWP) zestawie. W załącznikach graficznych nr 3G i 3J na mapach
zaprezentowano wyniki przyporządkowania poszczególnych grup działań (B – Bieżące, K –
Krótkookresowe, D – Długookresowe) do jednostek – mapy liczby i rodzaju działań w podziale na
gminy (G) i JCWP (J).
Objaśnienia do legendy map: jak w rozdziale 7.1

9.2. Wykaz gmin na których obszar kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Dokonano wyboru działań przewidzianych do realizacji w poszczególnych gminach regionu
wodnego Niemna. Zestawienia i wykazy liczby gmin wraz z przypisanymi im działaniami
przewidzianymi do wdrożenia zamieszczono w załączniku cyfrowym – tabela MS Excel (plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: GM_wgRW).

9.3. Wykaz JCWP dla których kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Oprócz wskazania działań do realizacji na obszarze poszczególnych gmin wchodzących w
skład regionu wodnego Niemna, dokonano również przyporządkowania działań przewidzianych do
realizacji w poszczególnych JCWP. W załączniku cyfrowym zamieszczono wykaz JCWP wraz z
przypisanymi im działaniami. Załącznik cyfrowy stanowi tabela MS Excel plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: JCWP_wgRW).
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10. IV. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na
obszarach na suszę narażonych w regionie wodnym Jarft
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Jarft dokonano spośród wykazu możliwych
działań opisanego w rozdziale 4. Wykaz zawiera zarówno zestaw działań technicznych oraz
nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy, sposobów zwiększenia naturalnej
retencji oraz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody. O liczbie proponowanych działań decydowały warunki stwierdzonego zagrożenia
zjawiskiem suszy (4 typów suszy) oraz charakterystyki poszczególnych jednostek przestrzennych co
do użytkowania terenu, dostępnych systemów melioracyjnych, obiektów hydrograficznych, oraz
narażenia na ryzyko wystąpienia skutków suszy a także inwestycji wynikających z dokumentów
planistycznych. W sposób szczegółowy metodykę przypisania działań do jednostek mieści rozdział
4.2.
Dla regionu wodnego Jarft wskazano 18 działań do realizacji w podziale na poszczególne
gminy i JCWP wchodzące w skład regionu wodnego. Zastosowany sposób przypisania działań (do
gmin i JCWP) zapewnia, że wybrane działania są dostosowane do specyfiki regionu wodnego.

10.1. Wykaz działań uwzględnionych w Katalogu
Wykaz działań wybranych do realizacji w regionie wodnym Jarft obejmuje 18 działań. Nie
wskazano do realizacji działań o numerach:6, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21.
W załącznikach graficznych nr 4G i 4J na mapach zaprezentowano wyniki
przyporządkowania poszczególnych grup działań (B – Bieżące, K – Krótkookresowe, D –
Długookresowe) do jednostek – mapy liczby i rodzaju działań w podziale na gminy (G) i JCWP (J).
Objaśnienia do legendy map: jak w rozdziale 7.1

10.2. Wykaz gmin na których obszar kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Dokonano wyboru działań przewidzianych do realizacji w poszczególnych gminach regionu
wodnego Jarft. Zestawienia i wykazy liczby gmin wraz z przypisanymi im działaniami przewidzianymi
do wdrożenia zamieszczono w załączniku cyfrowym – tabela MS Excel (plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: GM_wgRW).

10.3. Wykaz JCWP dla których kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Poza wskazaniem działań do realizacji na poziomie gmin wchodzących w skład regionu
wodnego Jarft, dokonano również przyporządkowania działań przewidzianych do realizacji w
poszczególnych JCWP. W załączniku cyfrowym zamieszczono wykaz JCWP wraz z przypisanymi im
działaniami.
Załącznik
cyfrowy
stanowi
tabela
MS
Excel
plik
o
nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: JCWP_wgRW).
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11. V. KATALOG działań służących ograniczeniu skutków suszy na
obszarach na suszę narażonych w regionie wodnym Świeżej
Wyboru działań służących ograniczeniu skutków suszy na potrzeby wykonania projektu
Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Świeżej dokonano spośród wykazu
możliwych działań opisanego w rozdziale 4. Wykaz zawiera zarówno zestaw działań technicznych oraz
nietechnicznych ograniczających skutki występowania suszy, sposobów zwiększenia naturalnej
retencji oraz działań ekonomiczno-prawnych zachęcających do oszczędnego gospodarowania
zasobami wody. O liczbie proponowanych działań decydowały warunki stwierdzonego zagrożenia
zjawiskiem suszy (4 typów suszy) oraz charakterystyki poszczególnych jednostek przestrzennych co
do użytkowania terenu, dostępnych systemów melioracyjnych, obiektów hydrograficznych, oraz
narażenia na ryzyko wystąpienia skutków suszy a także inwestycji wynikających z dokumentów
planistycznych. W sposób szczegółowy metodykę przypisania działań do jednostek mieści rozdział
4.2.
Dla regionu wodnego Świeżej wskazano 21 działań do realizacji w podziale na poszczególne
gminy i JCWP wchodzące w skład regionu wodnego. Zastosowany sposób przypisania działań (do
gmin i JCWP) zapewnia, że wybrane działania są dostosowane do specyfiki regionu wodnego.

11.1. Wykaz działań uwzględnionych w Katalogu
Wykaz działań wybranych do realizacji w regionie wodnym Świeżej obejmuje 21 działań.
Katalog nie przewiduje realizacji działań o numerach: 6, 12, 14, 18, 19, 20, 21. W załącznikach
graficznych nr 5G i 5J na mapach zaprezentowano wyniki przyporządkowania poszczególnych grup
działań (B – Bieżące, K – Krótkookresowe, D – Długookresowe) do jednostek – mapy liczby i rodzaju
działań w podziale na gminy (G) i JCWP (J).
Objaśnienia do legendy map: jak w rozdziale 7.1

11.2. Wykaz gmin na których obszar kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Dokonano wyboru działań przewidzianych do realizacji w poszczególnych gminach regionu
wodnego Świeżej. Zestawienia i wykazy liczby gmin wraz z przypisanymi im działaniami
przewidzianymi do wdrożenia zamieszczono w załączniku cyfrowym – tabela MS Excel (plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: GM_wgRW).

11.3. Wykaz JCWP dla których kierowane są działania Katalogu wraz z wykazem działań
Oprócz wskazania działań do realizacji poziomie gmin znajdujących się w zasięgu granic
regionu wodnego Świeżej, dokonano również przyporządkowania działań przewidzianych do
realizacji w poszczególnych JCWP. W załączniku cyfrowym zamieszczono wykaz JCWP wraz z
przypisanymi im działaniami. Załącznik cyfrowy stanowi tabela MS Excel plik o nazwie:
WYKAZ_dzialan_KATALOGU_wgGMIN_JCWP_w_regionach_wodnych zakładka: JCWP_wgRW).
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