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1. Cel pracy 

 

 Głównymi celem opracowania była ocena zagrożeo niedoborów wody w obszarze 

działania RZGW Szczecin oraz identyfikacja potrzeb, możliwości, sposobów i skuteczności 

ochrony przed suszą. Pierwszy cel zgodnie z wytycznymi Zlecającego oznaczał wytypowanie 

i hierarchizację obszarów występowania zjawiska suszy w obszarze działania RZGW 

Szczecin. Natomiast realizacja celu związanego z ochroną przed suszą wiązała się z 

ustaleniem priorytetów działao przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw 

niedoborów wody. Powyższe cele zrealizowano z uwzględnieniem trzech aspektów: 

 

I. zaopatrzenia ludności w wodę do przeznaczoną do spożycia; 

II. zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności rolnictwa z 

rozróżnieniem na produkcję roślinną i zwierzęcą; 

III. zaspokojenia potrzeb środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrony 

cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.  

 

Opracowanie obejmuje 9 elementów: 

ELEMENT A - analiza występowania zjawiska suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie 

obejmująca wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy 

wraz z określeniem ich rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym po 

zagregowaniu ww. wskaźników wraz ze wskazaniem trendów zmian zjawiska. 

ELEMENT B - wyznaczenie na podstawie wyników analiz elementu A i z 

uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego 

obszarów narażonych na skutki występowania suszy i ich graficzna prezentacja. 

ELEMENT C - hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem 

wdrożenia działao łagodzących skutki suszy, w celu identyfikacji obszarów priorytetowych 

wymagających szczególnych działao łagodzących; wraz z graficzną prezentacja wyników; 

ELEMENT D - określenie indykatywnych wskaźników suszy reprezentatywnych dla typów 

wykorzystania gospodarczego obszarów/podobszarów (opisane wyżej aspekty I-III), 

narażonych na skutki występowania suszy oraz ich możliwa korelacja z wielkościami 
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hydrologicznymi i hydrogeologicznymi; (czyli określenie wskaźników (stopni suszy) 

pozwalające na jednoznaczną kwalifikację stopnia zagrożenia). 

ELEMENT E - ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w 

zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z ocena 

celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających 

zwiększenia zasobów wodnych. 

ELEMENT F - opracowanie katalogu działao służących łagodzeniu skutków suszy wraz ze 

wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

ELEMENT G - określenie listy działao priorytetowych wraz z oceną ich skuteczności w 

zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy, w tym 

propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeo wodnych. 

ELEMENT H - wskazanie propozycji zakresu działao priorytetowych w zakresie korzystania z 

zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji - koniecznych do 

uwzględnienia w planie przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych 

Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz Uecker. 

ELEMENT I - przedstawienie wskaźnikowych wytycznych do sporządzenia planu 

przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze ww. podanych regionów wodnych. 

 Wyniki opracowania (projektu) planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

skutki dają  podstawę do realizacji wymaganego zgodnie z art. 88s, ust. 2 ustawy Prawo 

wodne, planu przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry i 

Pomorza Zachodniego oraz Uecker.  

 Zakres definicyjny terminu susza został zinterpretowany zgodnie z obowiązującymi 

dokumentami ustawy Prawo wodne oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Dokładny opis wraz z 

ogólnym przeglądem ujęd pojęcia suszy został przedstawiony w tekście właściwego 

opracowania.  
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2. Przyjęta metodyka 

 Metodyka jaką przyjęto w niniejszym dokumencie została wybrana z dostępnych 

metod służących analizie zjawiska suszy w zakresie każdej z jej faz. Oprócz standardowych 

metod analitycznych zaprezentowano także sformułowane specjalnie na potrzeby realizacji 

niniejszego projektu podejścia metodyczne (metodyka dedykowana). Wypracowane metody 

dedykowane wynikają z czynnika dostępności danych (np. interwału czasowego dostępnych 

danych wejściowych) oraz ze specyfiki zakresu merytorycznego projektu 

 W zakresie analizy występowania zjawiska suszy wyróżniono kilka etapów. Pierwszy z 

nich miał na celu wyznaczenie okresów pojawiania się suszy, drugi wskazanie intensywności i 

czasu trwania suszy. Na podstawie wyznaczonych wartości przygotowano mapy okresów 

występowania suszy, intensywności i czasu trwania. W ostatnim kroku przeprowadzono 

analizy prowadzące do wskazania obszarów predysponowanych do występowania susz, a 

także analizy zmian czasowych intensywności zjawiska suszy na przestrzeni wielolecia.  

2.1. Metody identyfikacji i oceny intensywności suszy meteorologicznej 

 Okresy pojawiania się suszy meteorologicznej na terenie RZGW Szczecin wyznaczono 

w oparciu o serie pomiarów z posterunków opadowych i stacji meteorologicznych z 

wykorzystaniem metody niedoborów opadowych oraz analizy liczby dni bezopadowych 

(Ndbp).  

 W ciągach danych pluwialnych wyodrębniono okresy występowania dni 

bezopadowych, gdzie brak opadów:  

od 11 do 15 dni – posucha, 

od 16 do 20 dni – umiarkowana posucha, 

ponad 20 dni – długotrwała posucha - susza atmosferyczna 

 Przyjęto, że okres bezopadowy trwający ponad 10 lub ponad 15 dni przerywa 1 lub 2 

kolejne dni o łącznej sumie opadów powyżej 1,5 mm w okresie wegetacyjnym. Natomiast 

okres bezopadowy trwający powyżej 20 dni przerywa 1 lub 2 kolejne dni o łącznej sumie 

opadów powyżej 2,0 mm w okresie wegetacyjnym.  
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 Jedną z najbardziej powszechnych klasyfikacji intensywności suszy 

meteorologicznej jest charakterystyka wilgotnościowa miesięcy wg Kaczorowskiej (1962). 

Jest to klasyfikacja umożliwiająca wskazanie lat suchych ze względu na suszę atmosferyczną. 

Za rok lub sezon suchy przyjmuje taki, w którym opady wynoszą poniżej 90% średniej sumy z 

wielolecia - przyjmowanej jako norma (90-110%). W tym wyróżnia się kategorie: suchy - od 

75 do 89%, bardzo suchy - od 50 do 74%, skrajnie suchy – opad poniżej 50% normy. Dla 

okresów miesięcznych za miesiąc przeciętny przyjmuje się ten z opadem od 75 do 125% 

normy, suchy – od 50 do 74%, bardzo suchy - od 25 do 49%, a skrajnie suchy – opad poniżej 

25% normy. 

Oprócz powyższej klasyfikacji w opracowaniu wykorzystano wskaźnik 

rekomendowany przez IMGW czyli wskaźnik standaryzowanego opadu SPI (Standardized 

Precipitation Index). Wskaźnik ten wymaga danych jedynie w zakresie wysokości opadu. 

2.2. Metody identyfikacji i oceny intensywności suszy rolniczej  

 Wykorzystanym w analizach wskaźnikiem suszy rolniczej został rolniczo-klimatyczny 

bilans wodny KBW (zwany także klimatycznym bilansem wodnym, rolniczo-klimatycznym 

nadmiarem lub niedoborem opadów) [m.in. za 3, 9,10], o równaniu: 

KBW = P - Ep  

gdzie: 
KBW - klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm];  

  P  - suma opadów *mm+; 

 Ep  - ewapotranspiracja potencjalna liczona wg formuły Thornthwaite’a [cm] 

przeliczona na [mm];  

 
   - temperatura średnia miesięczna *oC]; 

  - wskaźnik temperaturowy będący suma 12 miesięcznych wartości wskaźnika 

cieplnego;   = 6,75 · 10-7TE
3 - 7,71 ·10-5 TE

2  + 1,79 · 10-2 TE + 0,492  

 Przeprowadzono standaryzację w zakresie KBW wg równania: 

 
gdzie:  
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KBW - klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm];  

 - średni z wielolecia klimatyczny bilans wodny w danym okresie *mm+; 

 - odchylenie standardowe klimatycznego bilansu wodnego w danym okresie [mm] 

Sposób interpretacji wyników : 

KBWs ≤ -2 - ekstremalna susza atmosferyczna 

-1,99 ≥ KBWs ≤ -1,50 - silna susza atmosferyczna 

-1,49 ≥ KBWs ≤ -0,50 - umiarkowana susza atmosferyczna 

Zagadnienie intensywności suszy rolniczej (glebowej) zrealizowano z wykorzystaniem 

standaryzowanego wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego szczegółowo opisanego w 

poprzednim podrozdziale. Wskaźnik ten wprowadza trzy klasy intensywności suszy i 

odpowiadające im wartości progowe jej wskaźnika (schemat poniżej).  

KLASA SUSZY 
ROLNICZEJ 

INTENSYWNOŚĆ SUSZY 
PRZEDZIAŁ WARTOŚCI 

WSKAŹNIKA 
STANDARYZOWANEGO 

1 

2 

3 

umiarkowana 

silna 

ekstremalna 

-0,5 –  -1,49 

-1,5 – -1,99 

≤ -2,0 

 

 W analizach suszy rolniczej wykorzystano także istniejące opracowania 

kartograficzne, tj. mapy glebowo-rolnicze 1 : 500 000. W opracowaniu wykorzystano 

również istniejące materiały kartograficzne związane z suszą rolniczą (glebową). Zasoby 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) - http://www.susza.iung.pulawy.pl/ 

stanowią cenne źródło danych liczbowych i opracowao mapowych za lata 2009-2011 w 13 

okresach sześciodekadowych (od 1.IV-31.V do 1.VIII-30.IX) - zasoby danych to m.in. Mapy 

KWB.  

2.3. Metody identyfikacji i oceny intensywności suszy w ekosytemach naturalnych 

Susza rolnicza jest zjawiskiem względnym i jej ocena odnosi się do danego obszaru 

rolniczego i danej uprawy. Zgodnie a zakresem elementu A wykonano analizy informacji na 

temat stanu i struktury siedlisk ewentualnie takich okresów, w których w przeszłości 

oddziaływanie suszy pozostawiło swój ślad. Dane jakie wykorzystano do analizy tego 

zagadnienia to m.in. dane projektu "System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski", 
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informacje z baz danych  Klubu Przyrodników i Monitoringu siedlisk przyrodniczych i 

gatunków GIOŚ, a także wyniki Inwentaryzacji siedlisk przeprowadzonej przez Lasy 

Paostwowe w roku 2007; dane nt. struktury i funkcji siedlisk przyrodniczych z Wojewódzkich 

Zespołów Specjalistycznych RDOŚ. 

Dla realizacji zadao projektu wykorzystano rozwiązanie polegające na tabelarycznym 

opracowaniu wykazu siedlisk przyrodniczych stwierdzonych i potencjalnie występujących w 

obszarze zarządzanym przez RZGW Szczecin wraz z charakterystyką i oceną 

podatności/odporności na suszę hydrologiczną (schemat poniżej). 

KOD/NAZWA 

SIEDLISKA 
CHARAKTERYSTYKA 

KLUCZOWE 

WARUNKI 

SPRZYJAJĄCE 

ROZWOJOWI 

OCENA 

PODATNOŚCI/ODPORNOŚCI 

NA SUSZĘ 

OCENA PODATNOŚCI/ODPORNOŚCI NA SUSZĘ 

1  – bardzo silnie narażone na zjawisko suszy  

2  – narażone na zjawisko suszy  

3  – narażone na zjawisko suszy w stopniu umiarkowanym 

4  – nieznacznie narażone na zjawisko suszy (w okresie dłuższym niż 5 lat) 

 

 Jako siedliska służące analizie występowania zjawiska suszy („dobre” identyfikatory, 

jednocześnie umożliwiające ekstrapolowanie wyników w stosunku do pozostałych siedlisk) 

wykorzystano: 

 *7110 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (siedlisko umożliwia 

analizę oddziaływania suszy na ekosystemy mokradłowe zasilane wodami 

opadowymi oraz związane z nim gatunki roślin i zwierząt),  

 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (siedlisko umożliwia analizę 

oddziaływania suszy na ekosystemy mokradłowe zasilane zarówno wodami 

opadowymi jak też podziemnymi oraz związane z nim gatunki roślin i zwierząt),  

 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk (siedlisko umożliwia analizę oddziaływania suszy na ekosystemy 

mokradłowe zasilane wodami podziemnymi oraz związane z nim gatunki roślin i 

zwierząt),  
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 *91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (siedlisko umożliwia analizę 

oddziaływania suszy na ekosystemy związane z zalewem wód powierzchniowych oraz 

związane z nim gatunki roślin i zwierząt).  

2.4. Metody identyfikacji i oceny intensywności suszy hydrologicznej 

 Z uwagi na specyfikę prowadzonych analiz zjawiska suszy w ujęciu trzech aspektów w 

analizach suszy hydrologicznej za poziom odcięcia niżówek przyjęto wartośd przepływu 

nienaruszalnego liczonego wg uproszczonej metody H. Kostrzewy na podstawie kryterium 

hydrobiologicznego. Suszą hydrologiczną uznano okresy, w których przepływy chwilowe były 

niższe od wyznaczonego przepływu nienaruszalnego. Wskazana metoda obliczenia 

przepływu nienaruszalnego przewiduje wyznaczanie go z funkcji przepływów niskich wg 

wzoru: 

Qnn=k · SNQ 
gdzie:  

SNQ – przepływ średni niski (quasi naturalny), m3/s,  

k – współczynnik przyjmujący wartości 0,5 – 1,52 (Współczynnik k jest zależny jest od 

typu hydrologicznego rzeki i wielkości zlewni. Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest 

na podstawie wielkości odpływu jednostkowego.)  

 Za metodę wydzielenia niżówek jako zdarzeo niezależnych wybrano metodę separacji 

niżówek niezależnych (POT). W metodzie tej wprowadzane jest kryterium minimalnego 

czasu trwania, wynoszące 5dni, po przekroczeniu którego występuje niżówka. W celu 

uniknięcia zależności pomiędzy sąsiednimi niżówkami, jako jedno zjawisko należy traktowad 

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.    

 Oprócz analizy suszy hydrologicznej na podstawie dobowych serii czasowych 

przepływów rzecznych w opracowaniu została przeprowadzona identyfikacja okresów 

występowania suszy hydrologicznej w szeregach miesięcznych przepływów. Oparto ją na 

analizie przepływów charakterystycznych pierwszego stopnia czyli miesięcznych wartościach 

NQ. Następnie przeprowadzono analizy mające na celu wskazanie istnienia lub braku 
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związku korelacyjnego między wynikami NQ uzyskanymi z danych dobowych z szeregami 

czasowymi NQ danych miesięcznych (identyfikacja miesięcy z suszą hydrologiczną). 

Ocenę poziomu suszy hydrologicznej przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu 

parametrów o charakterze bezwzględnym i względnym stanowiącym o poziomie głębokości 

stwierdzonych niżówek. W pierwszej kolejności dla każdej niżówki określono przepływ 

ekstremalny niżówki - τmax, czas trwania - dmax oraz przepływ średni Qśrn, a także wielkośd 

niedoboru przepływu niżówki ekstremalnej (deficytu niżówki).  

2.5. Metody identyfikacji i oceny intensywności suszy hydrogeologicznej 

W opracowaniu przyjęto pojęcie suszy hydrogeologicznej rozumiane jako następstwo 

przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwierciadło wód gruntowych obniża 

się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych i płytkich wierconych – 

wysychające studnie. Ograniczone jest powszechne korzystanie z wód również ze względu na 

pogarszającą się gwałtownie jakośd wód gruntowych. Za stan graniczny należy uważad średni 

niski stan zwierciadła wód podziemnych z wielolecia (SNG) i w ślad za tym należy 

identyfikowad intensywnośd i czas trwania niżówki i suszy.  

Zgodnie z metodyką przyjmowaną obecnie na potrzeby opracowao PSH (komunikaty, 

Kwartalne Biuletyny, Roczniki Hydrogeologiczne) interpretacji podlegają stany wód 

podziemnych odniesione do średniego niskiego stanu z wielolecia. Wyznaczany jest zatem 

wskaźnik niżówki (suszy) hydrogeologicznej (zwany też wskaźnikiem zagrożenia suszą 

gruntową) (kn), który utożsamiany jest z niżówką wód podziemnych dla poziomu 

wodonośnego o zwierciadle swobodnym. Wskaźnik ten jest odniesieniem wybranego do 

oceny poziomu wód gruntowych (G) do umownej wartości granicznej – średniego niskiego 

stanu wód gruntowych z okresu wielolecia (SNGw), z zastosowaniem zależności:  

kn = 1 – (G / SNGw) 
gdzie:  

G – stan aktualny (poziom wód) jest położeniem zwierciadła wody ponad przyjęty 

punkt odniesienia; jego szczególnym przypadkiem jest rzędna zwierciadła wody.  

SNGw – średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany jako średni z 

minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia. 
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Zgodnie z metodyką PSH interpretacja wyników wskaźnika niżówki (kn) jest następująca:  

kn > 0,1 – brak zagrożenia niżówką (suszą) hydrogeologiczną  

0,1 ≥ kn > -0,1 – zagrożenie pojawienia się niżówki 

-0,1 ≥ kn > -0,3 – wystąpienie płytkiej niżówki hydrogeologicznej  

-0,3 ≥ kn – wystąpienie głębokiej niżówki hydrogeologicznej  

Do oceny wykorzystywane są wartości progowe położenia zwierciadła wód gruntowych, 

określane metodami statystycznymi z wyników obserwacji wieloletnich i mające 

bezpośrednie odniesienie do głównych stanów wód i stref stanów wód. Pomija się więc 

przyjęte arbitralnie współczynniki liczbowe. 

Wykorzystanym w opracowaniu wskaźnikiem trwania suszy hydrogeologicznej jest także 

procentowy udział stanów poniżej wartości średniej z minimów w okresie obserwacji, który 

może wskazad obszary o zróżnicowanej podatności na występowanie ekstremalnie niskich 

stanów, osobno dla płytkich i głębokich poziomów wodonośnych. W głębokich poziomach 

wodonośnych przy długotrwałym braku opadów dochodzi do długotrwałego obniżenia 

zwierciadła wód podziemnych (poniżej SNG), które może trwad 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 uznaje 

się  okres, w którym zwierciadło wielokrotnie i systematycznie obniża się poniżej SNG 

 Wyznaczenie okresów i częstotliwości występowania suszy hydrogeologicznej 

wykonano na podstawie interpretacji wieloletnich ciągów pomiarowych zwierciadła wód 

podziemnych. Uwzględniając przedstawione powyżej metody wychodzące wprost ze stanu 

SNG, do identyfikacji okresów i intensywności suszy zastosowano nowatorską modyfikację 

przedstawioną przez Tarkę i Staśko (2010). Poprzez stosowną analizę statystyczną danych z 

wielolecia uzyskuje się na połączonych wykresach okresy 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, pozwoli 

wyeliminowad wahania okresowe (sezonowe) oraz odchylenia przypadkowe. Następnie 
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obliczono odchylenia otrzymanych w ten sposób wyników od wartości średniej dla całego 

przyjętego okresu wielolecia. Takie porównanie umożliwiło statystyczną analizę 

nieprzypadkowych zmian w szeregach czasowych. Otrzymane wyniki odniesiono do wartości 

standardowego odchylenia, a ostateczna interpretację oparto na wartościach wyrażonych w 

procentach. Dzięki temu analiza daje prawidłowe efekty w odniesieniu do poziomów o 

swobodnym i napiętym reżimie hydrodynamicznym. Charakterystyka intensywności suszy 

przy tym uwzględnia wystąpienia płytkiej i głębokiej suszy hydrogeologicznej w oparciu o 

wskazane wcześniej stany charakterystyczne SNG i ½(SNG+NNG). Zatem analiza wyników 

pozwoliła na wskazanie czy w obszarze działania RZGW w Szczecinie są rejony, w których 

występuje wieloletni trend opadania zwierciadła wód podziemnych. 

Intensywnośd suszy hydrogeologicznej oceniono w oparciu o metodę wskazaną przez 

Kazimierskiego i in, w której rozgraniczone zostaje wystąpienie płytkiej oraz głębokiej 

niżówki (suszy) hydrogeologicznej. Wybór ten jest podyktowany głównie jednoznacznością 

przyjętych kryteriów i bezpośrednim przełożeniem pomiarów na wynik. W warunkach 

stałego nadzoru i konieczności odniesienia aktualnych danych do stanów granicznych 

zaproponowane rozwiązanie nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Stany SNG i NNG 

zostają ustalone dla wybranego wielolecia i bieżące obserwacje są z nimi porównywane. 

Kryteria te można odnosid także do poziomów wód wgłębnych. Określenie stopni suszy jest 

dzięki temu, zgodnie z założeniem, nieskomplikowane i odnosi się bezpośrednio do wartości 

obserwowanych. 

– wystąpienie płytkiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej SNG ≥ G > ½ (SNG + NNG) 

– wystąpienie głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej  G ≤ ½ (SNG + NNG) 

 

 Zinterpretowano dane punktowe, przede wszystkim z przekazanej bazy danych dla 

punktów monitoringu sieci krajowej (SOBWP) z lat 1975-2010. Są to najczęściej 

reprezentatywne punkty dla regionu/jednostki hydrogeologicznej/JCWPd, o największej 

wiarygodności oraz długości obserwacji spełniającej warunki analizy zjawiska suszy. 

Na podstawie uzyskanych wyników wskaźników intensywności i czasu trwania suszy (jej 

wszystkich faz) wykonano mapy rozkładu przestrzennego, które stanowią materiał wyjściowy 
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do analiz polegających na wskazaniu obszarów, na których najczęściej odnotowano 

występowanie zjawiska suszy. W tym celu wykorzystano metody analiz przestrzennych w 

oparciu o zbudowany system kryteriów progowych i założeo. 

2.6. Metody analizy trendu i hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy oraz 

potrzeb wodnych użytkowników 

Tendencje zmian paramentów identyfikujących susze (opadów, przepływów, stanów 

wód podziemnych) oraz wskaźników suszy określono za pomocą, powszechnie stosowanej w 

klimatologii i hydrologii, regresji jednowymiarowej. Analizy zmian czasowych suszy 

wykonano na wartościach miesięcznych i rocznych w celu prześledzenia kierunku zmian 

intensywności zjawiska na przestrzeni wielolecia. 

Na podstawie wyników uzyskanych w toku analiz elementu A (Analiza występowania 

zjawiska suszy) oraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska 

przyrodniczego sporządzono mapy obszarów narażonych na skutki występowania suszy. 

Techniczne aspekty wykonania map definiuje narzędziowośd oprogramowania ArcGIS. 

Przyjęta konwencja prezentacji graficznej zakładała dwa poziomy wizualizacji: 

I.) - mapy punktów pomiarowych z zaznaczonym poziomem narażenia na skutki 

występowania susz (wizualizacja z wykorzystaniem symbolizacji stopniowanej wg 

skali barwnej oraz rozmiaru symboli w zależności od wielkości zjawiska), 

II.) - mapy rozkładu przestrzennego obszarów narażonych na skutki występowania 

susz (metody interpolacji przestrzennej - narzędzia ArcGIS). 

 

Na podstawie danych katastralnych, danych hydrologicznych i hydrogeologicznych oraz 

wiedzy eksperckiej i literaturowej przeprowadzono analizę potrzeb wodnych dla 

zaopatrzenia ludności w wodę do przeznaczoną do spożycia (aspekt I), zaopatrzenia w 

wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności produkcji rolniczej (aspekt II) oraz 

zaspokojenia potrzeb środowiska naturalnego (aspekt III). Względem oceny potrzeb 

wodnych dla I i II aspektu wykonano analizy wielkości poborów przyznanych w pozwoleniach 

wodnoprawnych oraz poborów rzeczywistych, dotyczących użytkowych poziomów 

wodonośnych o napiętym i swobodnym zwierciadle, zalegających zarówno w płytszych jak i 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-

36-39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 
 

15 

głębszych strukturach hydrogeologicznych. Jednak jako podstawowe wartości wskaźnikowe 

odpowiedzialne za ewentualne pogłębienie i wydłużenie czasu trwania suszy przyjęto 

wartości rzeczywistego poboru wód podziemnych w 2010 r. odniesione do stanu zasobów. 

Dodatkowo na podstawie pozwoleo określono dopuszczane średnie dobowe pobory, a także 

pobory maksymalne wraz z przeliczeniami na wartości roczne. Zapewnienie potrzeb 

wodnych środowiska naturalnego określono z wykorzystaniem eksperckiej metody opisanej 

w opracowaniu wraz z częścią wynikową.  

2.7. Metody wykorzystane w realizacji elementów D, E, F, G, H, I 

Wskaźniki wypracowane dla obszaru RZGW Szczecin wyprowadzono z empirycznych 

zależności, na podstawie stwierdzonych prawidłowości okresów występowania suszy jej 

przebiegu i intensywności. Kryteria wydzieleo przedziałów wartości wyników poszczególnych 

wskaźników zawierają jednoznaczną interpretację w kontekście podejmowania działao 

przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem aspektów I, II i III. Zgodnie z powyższym w 

opracowaniu wypracowane wskaźniki indykatywne pozwalają ustalid poziom zagrożenia 

suszą oraz wskazówki do stworzenia trybu postępowania w warunkach klęski suszy oraz w 

czasie stanu ostrzegawczego i alarmowego. 

 

Realizacja ELEMENTÓW od E do I przebiegała m.in. zgodnie z wymogami i wytycznymi 

istniejących dokumentów oraz opracowao eksperckich odnoszących się do skali regionalnej, 

krajowej oraz międzynarodowej. 

W zestawieniu poniżej zamieszczono podstawowe metody działao oraz źródła służące 

realizacji ELEMENTÓW od E do I projektu.  

 

Nazwa i tytuł elementu Główne metody realizacji 
Podstawowe źródła 

odniesienia 

(ELEMENT E)  
Ocena możliwości 
powiększenia 
dyspozycyjnych 
zasobów wodnych w 
zhierarchizowanych 

ocena i analiza aktualnego poziomu 
dyspozycyjnych zasobów wodnych w 
oparciu o posiadany zbiór danych i 
materiały udostępnionych opracowao; 

wskazanie na obszarze RZGW Szczecin 
rozkładu przestrzennego liczby i rodzaju 

Opracowania oraz dane 
katastralne 
udostępnione przez 
Zamawiającego; 

Mapy wynikowe 
elementów A, B, C, D 
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obszarach narażonych 
na skutki występowania 
suszy wraz z ocena 
celowości i możliwości 
zastosowania różnych 
form retencji w 
obszarach 
wymagających 
zwiększenia zasobów 
wodnych. 

planowanych inwestycji w zakresie 
różnych form retencji wraz z oceną 
potencjału ich zastosowania względem 
wyników analizy potrzeb wodnych 
użytkowników; 

analiza uzasadniająca celowośd 
zwiększenia retencyjności w 
zhierarchizowanych obszarach 
wymagających działao zmierzających do 
zwiększenia ich zasobów wodnych 

oraz Mapa MPHP 

Programy Małej 
Retencji dla 
województw 
zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i 
lubuskiego 

(ELEMENT F) 

 Opracowanie katalogu 
działao służących 
łagodzeniu skutków 
suszy wraz ze 
wskazaniem podmiotów 
odpowiedzialnych za ich 
realizację. 

analiza opracowao, dokumentów i 
przegląd dostępnej literatury w zakresie 
tematyki rozwiązao służących 
łagodzeniu skutków suszy. 

przygotowanie szczegółowego katalogu 
działao służących łagodzeniu skutków 
suszy w formie zestawienia 
tabelarycznego. Tabela możliwych do 
wdrożenia rozwiązao.  

wyczerpujący opis charakteryzujący 
poszczególne rozwiązania oraz 
wskazujący zasadnośd ich 
zastosowania. 

rozeznanie i wskazanie podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację zadao 
związanych z łagodzeniem i 
przeciwdziałaniem skutkom suszy. 

m.in. „SPRAWOZDANIE 
KOMISJI DLA 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
Trzecie sprawozdanie 
uzupełniające 
komunikat w sprawie 
rozwiązania problemu 
dotyczącego niedoboru 
wody i susz w Unii 
Europejskiej - 
COM(2007) 414 wersja 
ostateczna z 18.7.2007; 

Przegląd POLITYKI W 
DZIEDZINIE 
NIEDOBORU WODY I 
SUSZ 

Wytyczne 
międzynarodowych 
instytucji 
wymienionych w 
tekście nad tabelą 

(ELEMENT G)  

Określenie listy działao 
priorytetowych wraz z 
oceną ich skuteczności 
w zhierarchizowanych 
obszarach narażonych 
na skutki występowania 
suszy, w tym propozycje 
budowy, rozbudowy lub 

Wnioskowanie na podstawie danych i 
wyników uzyskanych w toku analiz 
elementów od A do F.  

Wskazanie rozwiązao i ich lokalizacji 
(np. budowy, przebudowy urządzeo 
wodnych) na podstawie wyników 
elementu E. 

Ocena skutecznośd proponowanych 

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz z punktów 
od A do F oraz wnikliwa 
analiza opracowao i 
dokumentów 
udostępnionych przez 
Zlecającego 
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przebudowy urządzeo 
wodnych. 

działao priorytetowych  

(ELEMENT H)  

Wskazanie propozycji 
zakresu działao 
priorytetowych w 
zakresie korzystania z 
zasobów wodnych oraz 
zmian naturalnej i 
sztucznej retencji 

Analiza wyników prac ELEMENTU G 
oraz przegląd dokumentów i dostępnej 
literatury przedmiotu. 

Rekomendacja konkretnych 
priorytetowych działao w zakresie 
zmiany wytycznych i rozporządzeo 
korzystania z zasobów wodnych oraz 
warunków i sposobów retencji wód. 

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz 
ELEMENTU G wraz z 
odniesieniami do 
krajowych systemów 
zarządzania 
kryzysowego  

(ELEMENT I) 
Przedstawienie 
wskaźnikowych 
wytycznych do 
sporządzenia planu 
przeciwdziałania 
skutkom suszy 

Analiza wyników prac wszystkich 
ELEMENTÓW projektu w celu 
stworzenia wskaźnikowych wytycznych 
do sporządzenia planu przeciwdziałania 
skutkom suszy. 

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz wszystkich 
ELEMENTÓW projektu 
oraz treśd ustawy 
Prawo Wodne 

 

W opracowaniu zaproponowano i wdrożono szereg metod i technik graficznej 

prezentacji wyników. Należą do nich zarówno diagramy i wykresy związane z prezentacją 

wyników liczbowych oraz wizualizacje kartograficzne a także schematy ideologiczne. 

3. Uzyskane wyniki i wnioski 

3.1. Susza meteorologiczna 

 

Metodę niedoborów opadowych (SPI), służącą identyfikacji lat oraz miesięcy bardzo 

suchych (-1,5 < SPI < -2) i ekstremalnie suchych (SPI <-2) zastosowano do danych 

stanowiących sumy miesięczne opadów pokrywających wielolecie 1961-2002 i 

reprezentujących 33 punkty lokalizacyjne w obszarze RZGW Szczecin. Wyniki współczynnika 

SPI dowodzą, że lata w których większośd miesięcy wykazała suszę meteorologiczną to 1963, 

1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1982, 1996, 1997. Natomiast miesiącami, w których 

najczęściej dochodziło do sytuacji niedoborów opadowych były luty, październik oraz 

marzec, kwiecieo i styczeo wraz z grudniem . W układzie półroczy to styczeo i luty 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-

36-39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 
 

18 

cechowały się skrajnie suchymi warunkami opadowymi. Zaś w półroczu letnim skrajnie 

suchymi miesiącami były najczęściej lipiec oraz wrzesieo, zaś bardzo suchymi miesiącem był 

październik.  

 Wyniki analizy liczby dni bezopadowych (Ndbp), wskazały na okresy w których 

kolejne dni były bezopadowe i okres ten był dłuższy niż 20dni (okresy długotrwałej posuchy - 

okresy suszy atmosferycznej). Zgodnie z przyjętą metodyką okres ten przerywa 1 lub 2 

kolejne dni o łącznej sumie opadów powyżej 2,0 mm w okresie wegetacyjnym. Analizy 

wykonano dla danych z wielolecia 1980-2010 dla 6 stacji meteorologicznych. Wyniki 

zagregowano do poziomu danych miesięcznych i porównano z wynikami SPI. W analizie 

porównawczej uwzględniono ten sam okres czasowy tj., wielolecie 1980-2002 (23 lata). 

Analizy prowadzono na danych pozyskanych z zasobów www.tutiempo.net; na danych 

dobowych za lata 1980 - 2010 (posterunki: KOŁOBRZEG, KOSZALIN, RESKO, SŁUBICE, 

SZCZECIN, ŚWINOUJŚCIE). 

 W przyjętej klasyfikacji za okres z suszą atmosferyczną przyjmuje się gdy bez opadu 

jest ponad 20 dni. Miesiącami, w których liczba dni bez opadu najczęściej przekraczała 20dni 

były głównie miesiące z początku i kooca okresu wegetacyjnego. W latach z największą liczbą 

dni bez opadu maksymalny czas trwania okresu bez opadów atmosferycznych wahał się od 

46 do 191 dni bezopadowych. Średni czas trwania okresów bezopadowych wyniósł 38 dni. 

Miesiące, których warunki pluwialne wskazywały na silną suszę atmosferyczną wystąpiły 

przeciętnie blisko 19 razy. W skali wielolecia przeciętna częstośd pojawiania się miesięcy 

bardzo suchych wyniosła 34. 

Wyniki drugiego wskaźnika użytego do oceny intensywności suszy meteorologicznej 

tj. wyniki średniego wskaźnika standaryzowanego opadu SPI (Standardized Precipitation 

Index), zanalizowano szczegółowo dla lat zaklasyfikowanych jako bardzo suche. Przeciętny 

udział miesięcy z suszą atmosferyczną (miesiące bardzo suche i skrajnie suche) wyniósł 

odpowiednio 57,4 i 32,2%. Miesiącami, które najczęściej charakteryzowały się warunkami 

pluwialnymi na poziomie SPI [-1,5 ÷ -2) były luty i październik. Zaś skrajnie suche warunki 

atmosferyczne panowały najczęściej w styczniu i lutym. W wynikach wskaźnika SPI nie 
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stwierdzono istotnej reguły sekwencji występowania po sobie miesięcy bardzo suchych i 

następnie suchych lub odwrotnie.  

Stwierdzone dla obszaru RZGW Szczecin lata posuszne wystąpiły w latach: 

 w wieloleciu 1961-2002 wg klasyfikacji Kaczorowskiej na większości posterunków 

stwierdzono dominację lat z sumą roczną opadów niższą niż norma wieloletnia w: 

1963, 1969, 1973, 1976, 1982, 1985, 1989, 1991, 1992; 

 w wieloleciu 1980-2010 wg klasyfikacji Kaczorowskiej stwierdzono dominację lat z 

sumą roczną opadów niższą niż norma wieloletnia w: jw. oraz w latach 2003 i 2006; 

 

 w wieloleciu 1961-2002 wg wskaźnika SPI na większości posterunków stwierdzono 

dominację lat z niedoborem opadów (lata bardzo suche i ekstremalnie suche) w: 

1963, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1982, 1996, 1997. 

Przestrzenna tendencja rozkładu wyników wskaźników identyfikujących suszę 

meteorologiczną wykazała, iż  miesiące z największymi niedoborami opadów (SPI) i 

meteorologicznie suche w stopniu skrajnym i wysokim wystąpiły w całym obszarze 

zarządzanym przez RZGW w Szczecinie. Rozkład przestrzenny warunków pluwialnych a 

zatem suszy meteorologicznej kształtowany jest przez układ mas powietrza jaki w danym 

okresie wystąpił. Susza meteorologiczna może objąd zatem cały analizowany obszar lub też 

może dotyczyd tylko jego części. Wobec powyższego należy uznad że susza meteorologiczna 

dotyczy całego obszaru RZGW w Szczecinie. W zależności od przebiegu procesów 

klimatycznych (ich zasięgu, intensywności, czasu trwania) może wystąpid i oddziaływad na 

kształtowanie warunków odpływu we wszystkich zlewniach lub też tylko na wybrane 

dorzecza (regionalnie). 

Nie przeprowadzono wydzieleo obszarów narażonych na skutki suszy 

meteorologicznej w odniesieniu do aspektów I, II, III. Jak już podano susza meteorologiczna 

dotyczy całego obszaru RZGW w Szczecinie - potencjalnie może wystąpid na całym obszarze 

lub regionalnie. Traktowana jest jako czynnik decydujący o rozwoju dalszych faz suszy, stąd 

też uzyskane wyniki znalazły zastosowanie w zbudowaniu wskaźników indykatywnych a dane 

nt. sum opadów wykorzystano w identyfikacji i charakterystyce suszy glebowej (rolniczej).  
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3.2. Susza rolnicza 

Wyniki analiz w ramach suszy rolniczej pozwolily stwierdzid, iż ekstremalne susze 

atmosferyczne najsilniej oddziałujące na rozwój wegetacji, skutkujące stratami w uprawach 

rolniczych w układzie średnich warunków okresu wegetacyjnego (średnie KBWs dla IV-IX) nie 

zostały stwierdzone. Aczkolwiek w ciągu całego 30-lecia (1980-2010) i 22-lecia (1980-2002) w 

okresie wegetacyjnym bardzo często poziom suszy atmosferycznej zbliżał się do wartości 

granicznej KBWs bliskiego -2 i świadczył o osiągnięciu bardzo silnego poziomu suszy 

glebowej. Częstośd występowania miesięcy z suszą glebową wahała się od 3 do 7-8 razy w 

ciągu całego wielolecia (1980-2002, 1980-2010).  

 Wyniki zestawiono w załączniku II i III w formie tabel z waloryzacją intensywności 

oraz czasu trwania suszy rolniczej (glebowej). Należy zaznaczyd że obliczenia wykonano dla 

okresu wegetacyjnego (IV-IX). Na żadnym z posterunków nie stwierdzono silnej i 

umiarkowanej suszy obejmującej wszystkie miesiące okresu wegetacyjnego. Najdłuższy 5 

miesięczny okres z suszą glebową bez przerwy wystąpił w: 1983 roku (w miesiącach od V do 

IX); 2002 roku (w miesiącach od V do IX). Sekwencje 4 - 3 miesięcy z suszą miały miejsce w 

okresach: VII - IX 1982, VI-VII 1992, IV-VI 2000, VI IX 2002r.  W przyjętej skali intensywności 

susza rolnicza umiarkowana najczęściej notowana była w miesiącach maju oraz w lipcu, a 

także czerwcu i wrześniu. Susza silna najczęściej występowała kolejno we wrześniu, sierpniu, 

lipcu. Analiza trendów zmian niedoborów opadu wg wskaźnika KBWs w okresach 

wegetacyjnych 1980-2002 wykazała na większości posterunków spadek uwilgotnienia czyli 

wzrost występowania warunków bliskich lub na poziomie suszy rolniczej. Zależnośd tą  

potwierdzają także analizy surowego klimatycznego bilansu wodnego. Powyższe wnioski z 

zakresu identyfikacji okresów występowania oraz intensywności suszy rolniczej 

odzwierciedlają tendencje czasowe przebiegu zjawiska na przestrzeni analizowanego 

wielolecia.  
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Obszary narażone na skutki suszy glebowej 

Zlewnie o numerach 143,145,146, 153, 183, 196, 200, 210 

 

3.3. Susza hydrologiczna 

 W ramach analiz tematu nad suszą hydrologiczną, przeprowadzona na danych 

dobowych przepływów analiza czasu trwania i intensywności niżówek w  wieloleciu 1983-

1997/1999 dostarczyła następujących wyników (38posterunków zlokalizowanych w dawnym 

województwie szczecioskim): 

 Lata z niżówką - suszą hydrologiczną (czyli lata w których odnotowano największą 

liczbę dni z przepływem poniżej Qnn) to: 1983, 1989, 1992, 1994; 

 miesiącami predysponowanymi do występowania niżówek, suszy hydrologicznej, 

były:  lipiec, sierpieo, wrzesieo oraz czerwiec (miesiące o największym średnim % 

niedoborze niżówki); 
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 okresy suszy hydrologicznej częściej występowały w drugim półroczu roku 

hydrologicznego - niżówki letnie; w pierwszej części roku susza hydrologiczna 

występowała bardzo sporadycznie; najczęściej przepływy o charakterze niżówkowym 

w półroczu zimowym nie miały wystarczającej długości by zostały zakwalifikowane 

jako niżówka; 

 Susza hydrologiczna wystąpiła w obszarze działania RZGW w Szczecinie średnio 563 

dni w ciągu wielolecia 1983-1997 (10% dni całego wielolecia); 

 Najmniejszą liczbą zdarzeo (< 274dni) z przepływem niżówkowym charakteryzowały 

się posterunki zamykające zlewnie:  

Iny  w profilu nr76 -  Stargard Szczecioski km 56.8 -  166dni 

Rurzycy w profilu nr 17  - Chojna -  225dni 

Krąpieli w profilu nr 75 Stargard Szczecioski  - 239dni 

 Posterunki na których susza hydrologiczna występowała w każdym roku 

hydrologicznym:  

NR WODOWSKAZ RZEKA NR WG WZMIUW 

6 Bielikowo Mołstowa / 38 / 

9 Bodzęcin Stepnica / 23 / 

15 Brojce Lubieszowa / 37 / 

26 Gardomino Gardominka / 36 / 

47 Łobez Łoźnica / 26 / 

49 Łożnica Gowienica / 24 / 

52 Mieszewo Ukleja / 31 / 

53 Miłogoszcz Ukleja / 32 / 

54 Moracz Wołczenica / 25 / 

62 Płoty Rekowa / 35 / 

67 Runowo Reska Węgorza / 29 / 

72 Siwkowice Sąpólna / 34 / 

90 Węgorzyno Reska Węgorza / 28 / 

97 Żerzyno Piaskowa / 30 / 

 

Jako uzupełnienie z racji małej liczby posterunków wodowskazowych w 

opracowaniu funkcjonują dane z wielolecia 1990-2009. Na ich podstawie 

sformułowano następujące wnioski: 

 Lata z niżówką - suszą hydrologiczną (czyli lata w których odnotowano największą 

liczbę dni z przepływem poniżej Qnn) to: 1992;  2006;  2003;  2004; 2009; 

 miesiącami predysponowanymi do występowania niżówek, suszy hydrologicznej, 

były:  lipiec, sierpieo, wrzesieo oraz czerwiec (miesiące o największym średnim % 

niedoborze niżówki); 
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 Najmniejszą liczbą zdarzeo z przepływem poniżej Qnn charakteryzowały się 

posterunki zamykające zlewnie: Wieprzy - profil  (nr 17); Regi - profil Trzebiatów (nr 

14);  Iny - profil Goleniów (nr 4); Odra - profile Gozdowice (nr 9) i Słubice (nr 10); 

 Posterunki na których susza hydrologiczna występowała w każdym roku 

hydrologicznym : 1 - DROZDOWO DĘBOSZNICA; 2 - GRABOWO GRABOWA; 3 - KRĄG 

GRABOWA;  6 - GOGOLEWO KRĄPIEL; 7 - MORZYCA MAŁA INA; 8 - PIESZCZ 

MOSZCZENICZKA;11 - GOLNIEWO DOLNE REGA; 15 - KULICE SĄPÓLNA; 16 - CIECHOLUB 

STUDNICA; 18 - KWISNO WIEPRZA 

 

 Wyniki analizy średniego niedoboru niżówki (SnN) oraz głebokości niżówki 

ekstremalnej pozwoliły na ocenę intensywności stwierdzonej suszy hydrologicznej: 

 
Mapa rozkładu średniego odpływu jednostkowego 

niżówki (qnsr) na podstawie analizy miesięcznych NQ 

z wielolecia 1951-2002. 

Objaśnienia: I - bardzo niska zasobnośd wodna obszaru, II - 
niska,  III - umiarkowana,  IV - powyżej umiarkowanej 

 
Mapa rozkładu przestrzennego przeciętnych wyników 
niedoboru niżówki - Udział niedoboru niżówki w 
przepływie granicznym Qnn; na podstawie analizy 
miesięcznych NQ z wieloleciu 1951-2002.  
Objaśnienia: I - skrajnie głęboka niżówka, II - bardzo głęboka 
niżówka,  III - głęboka niżówka,  IV - umiarkowanie głęboka 
niżówka 
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3.4. Prezentacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy hydrologicznej z 

uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników 

 
Obszary narażone na skutki suszy hydrologicznej. 

Objaśnienia: 2 - 0 pkt - obszary NIENARAŻONE skutkami suszy hydrologicznej; 5 - 2,5 pkt - 

obszary UMIARKOWANIE narażone; 7 - 5,5 pkt - BARDZO narażone;10 - 7,5 pkt - SILNIE 

narażone 
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Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających 
działao łagodzących skutki suszy hydrologicznej i 
glebowej. 
 

 
Mapa wynikowa klasyfikacji obszarów wg kryteriów 
narażenia  na skutki suszy hydrologicznej i glebowej 
oraz intensywności użytkowania wód 
powierzchniowych. 
Objaśnienia: 
I - zlewnie o intensywnym wykorzystaniu zasobów i silnie 
narażone na skutki suszy i wymagające działao łagodzących 
II - zlewnie o dużych i umiarkowanych poborach wód i 
obszary wymagające podstawowych, doraźnych działao 
łagodzących skutki suszy 
III - zlewnie o małej intensywności użytkowania wód i nie 
wymagające działao łagodzących skutki suszy. 

 

3.5. Wyniki analiz suszy hydrogeologicznej - prezentacja obszarów narażonych na 

skutki występowania suszy hydrogeologicznej z uwzględnieniem potrzeb wodnych 

użytkowników 

Analiza wykonanych obliczeo wskazuje, że na obszarze RZGW w Szczecinie można 

wyróżnid kilka bardzo charakterystycznych przedziałów czasu, w których zaznacza się 

długotrwała susza hydrogeologiczna obejmująca nawet kilka sezonów (zał. 1). W zależności 

jednak od obszaru i ujmowanego poziomu wodonośnego występują wyraźne przesunięcia 

tych okresów, a także ich wydłużenie lub skrócenie. Ogólnie można wyróżnid 3 najbardziej 

charakterystyczne okresy:  

 od lata 1990 r. do wiosny 1994 r. ( lub - od lata 1989 r. ) 

 od jesieni 1997 r. do wiosny 1998 r. 
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 od lata 2003 r. do wiosny 2007 r. 

Ponadto wydziela się kilka krótszych, słabiej zaznaczających się okresów, z których 

należy wyróżnid sezon 1982-1983 oraz od jesieni 2000 r. do wiosny 2002 r., który zaznacza 

się szczególnie wyraźnie w płytkich poziomach wodonośnych o swobodnym zwierciadle 

wody (np. II/415/1, II/1043/1). 

Zestawienie stopnia użytkowania z danymi na temat suszy na mapach do 

opracowania (zał.IX,X,XI) wskazuje, że za potencjalnie najbardziej zagrożone wytworzeniem 

się niedoborów zasobów pod wpływem suszy jednolite części wód podziemnych należy 

uznad JCWPd nr 1 oraz JCWPd nr 9. Użytkowanie wód podziemnych zostało szczegółowo 

przeanalizowane także na podstawie zestawienia eksploatacji ujęd. Po przeliczeniu 

rzeczywistej eksploatacji w 2010 r. przypadającej na 1 km2 uzyskane wyniki są zbieżne ze 

zmianami modułów wynikającymi z poborów na poziomie pozwoleo wodnoprawnych. W 

przypadku JCWPd nr 1 wartośd jest ekstremalnie wysoka na poziomie 71,7 m3/d·km2. W 

JCWPd nr 3, nr 4 i nr 5 jest na poziomie 20-25 m3/d·km2, w JCWPd nr 6, nr 7, nr 9 i nr 24 na 

poziomie 10-15 m3/d·km2, natomiast w pozostałych obszarach występują najniższe moduły 

rzędu 2-7 m3/d·km2. W analizie uwzględniono także udział rzeczywistego poboru w 

ograniczeniu rezerw dostępnych zasobów wód podziemnych oszacowanych bezpośrednio 

dla poszczególnych JCWPd oraz w obszarach SCWP. 

Biorąc pod uwagę wszystkie ustalenia i przyjmując gradację stopnia wykorzystania 

zasobów (odpowiednio: >75% - b. narażone, 60-75% - narażone, 30-60% - słabo narażone i 

<30% - nie narażone) należy stwierdzid, że za bardzo narażoną na skutki suszy 

hydrogeologicznej, z uwagi na nakładający się stopieo użytkowania wód podziemnych należy 

uznad JCWPd nr 1, w której wykorzystanie zasobów zdecydowanie przekracza 75%. Jako 

słabo narażona (powyżej 30%) występuje JCWPd nr 4, natomiast pozostałe obszary 

kwalifikują się do nie narażonych na skutki suszy. 

Jednak do jednoznacznej przestrzennej interpretacji zjawiska suszy hydrogeologicznej 

w aspekcie narażenia obszarów wykorzystano rozkład przestrzenny wszystkich ważnych 

czynników decydujących o narażeniu, wrażliwości i podatności obszaru na suszę 

hydrogeologiczną, czyli: 
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1/ warstwę występowania okresów suszy,  

2/ warstwę stref hydrodynamicznych,  

3/ warstwę rzeczywistych poborów wód podziemnych,  

4/ warstwę rezerw zasobowych w odniesieniu do rzeczywistych poborów wód 

podziemnych w obszarach SCWP. 

5/ warstwę rezerw dostępnych zasobów w obszarach JCWPd w odniesieniu do 

rzeczywistych poborów wód podziemnych. 

W dalszych obliczeniach wykorzystana została analiza wielokryterialna pomiędzy 

sporządzonymi warstwami informacyjnymi. 

Obszar narażony  (klasa 2) występuje przede wszystkim na obszarze JCWPd nr 1, gdzie 

jest to związane z intensywną eksploatacją i brakiem rezerw zasobowych, zwłaszcza w 

zachodniej części, w rejonie gdzie pracują duże ujęcia wód podziemnych dla Świnoujścia. 

Obszar narażony na suszę znajduje się również w północno-środkowej części JCWPd nr 9, 

gdzie jedynie na niewielkim fragmencie osiąga parametry wysokiego stopnia narażenia 

(klasa 1), podobnie w północnej części wyspy Wolin (JCWPd nr 5). Dominują jednak obszary 

umiarkowanie i nieznacznie narażone. Obszary umiarkowanie narażone (klasa 3) występują 

na zdecydowanej większości obszaru JCWPd  nr 3, nr 4 i nr 58, a także w większości JCWPd 9 

oraz  w południowej części obszaru JCWPd nr 23. Obszary nieznacznie i słabo narażone 

(klasa 4 i 5) obejmują właściwie w całości JCWPd: nr 2, nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 10 i  nr 24. 

Ponieważ zastosowany model zasadniczo nie wykazał wartości charakterystycznych dla klasy 

1, zatem w ostatecznej analizie narażenia na zjawisko suszy należy przyjąd zakładany w 

ostatecznej interpretacji zakres 4 klas. 
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Rys. 1. Mapa narażenia i podatności na zagrożenie suszą hydrogeologiczną 

Finalnie hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy pod kątem wskazania 

obszarów wymagających działao łagodzących zawiera 3 klasy (tab. poniżej, rys. 2): 

Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

Klasa Nazwa - zakres Opis 

I 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
PODSTAWOWYCH DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 
1-2 pkt. (przewaga) 

JCWPd, w których poziom suszy hydrogeologicznej 
jest wysoki i może w stopniu znaczącym ograniczad 
realizacje zadao związanych z wypełnieniem potrzeb 
popytu na wodę 

II 
OBSZARY WYMAGAJĄCE DORAŹNYCH 
DZIAŁAO ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY   
2 - 3 pkt. (przewaga) 

JCWPd, w których susza hydrogeologiczna może w 
stopniu umiarkowanym ograniczad realizacje zadao 
związanych z wypełnieniem potrzeb popytu na wodę 

III 
OBSZARY NIEWYMAGAJĄCE DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 
4-5 pkt. (przewaga) 

Pozostałe JCWPd 
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Rys. 2. Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających działao łagodzących skutki suszy 

 

3.6. Wskaźniki indykatywne suszy 

Zadaniem wyprowadzonych indykatywnych wskaźników suszy jest jednoznaczna 

kwalifikacja stopnia zagrożenia tym zjawiskiem. Wyniki wskaźników odnoszą się do 3-

stopniowej skali stopnia zagrożenia skutkami suszy, (w skrócie stan suszy), tj.:  

I - stan OSTRZEGAWCZY 

II - stan ALARMOWY 

III - stan KLĘSKI SUSZY 

Każdy ze stanów suszy oprócz przypisanego zakresu zmienności wyników i 

interpretacji wskaźnika indykatywnego posiada przypisany zbiór wytycznych do realizacji 

zadao związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w warunkach suszy (zakres działao jaki 
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należy podjąd w zakresie przeciwdziałania i ostrzegania). Należy podkreślid, iż wartości 

progowe indykatywnych wskaźników bezpośrednio odpowiadają faktycznie 

zaobserwowanym wartościom hydrologicznym i wskaźnikom meteorologicznym.  

3.6.1. Wskaźniki indykatywne suszy hydrologicznej 

Stan ostrzegawczy jest wtedy gdy codzienne stany wody utrzymują stałą tendencję 

spadkową ich wartości mieszczą się w przedziale od stanu odpowiadającemu Qnnw 

powiększonemu o 0,05·Qnnw (czyli 10% przepływu nienaruszalnego)  do stanu 

odpowiadającemu Qnnw powiększonemu o 0,1·Qnnw (czyli 10% przepływu nienaruszalnego)  

Qnnw +  0,05· Qnnw  <  STAN OSTRZEGAWCZY  ≤ Qnnw +  0,1· Qnnw 

gdzie:  Qnnw - wielkośd przepływu nienaruszalnego dla danego wodowskazu *m3/s] 

 
Poziom alarmowy suszy osiągany jest gdy stany wody na wodowskazie obniżyły się  

do poziomu stanu odpowiadającemu wartości przepływu nienaruszalnego  Qnnw  

Qnnw ≤  STAN ALARMOWY  ≤ Qnnw +  0,05· Qnnw 

 
Najwyższy stan suszy czyli klęska suszy osiągany jest gdy wielkośd natężenia 

przepływu dobowego, czyli graniczny stan nienaruszalny nie został osiągnięty. Czyli stany 

wody są niższe niż stan wody odpowiadający Qnnw. 

Wnioski w zakresie przedstawiania stanów suszy z wykorzystaniem wielkości 

obserwowanych czyli stanów wody: 

 „Odtwarzanie” zależności stan wody – przepływ bazujące zarówno na surowych 

danych historycznych miesięcznych, jak i dobowych jest obarczone błędami, więc nie 

nadaje się do wyznaczenia wskaźników indykatywnych opartych na wartościach 

stanów wody; 

 Jedynym prawidłowym podejściem jest posługiwanie się wyznaczonym wskaźnikiem 

indykatywnych w postaci wartości przepływu i aktualną krzywą konsumcyjną, która 

pozwoli na określenie wartości indykatywnych opartych na stanach – ważnośd tak 

określonych wskaźników upływa wraz z terminem obowiązywania danej krzywej; 
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 W praktyce należałoby zmierzad w kierunku rozwiązania, aby również przepływ stał 

się „wartością obserwowaną”, np. poprzez umieszczenie w najważniejszych 

przekrojach pomiarowych przepływomierzy; rozwiązaniem doraźnym powinno byd 

także umożliwienie zarządzającym suszą dostępu do wartości przepływu z systemu 

PODEST (http://pogodynka.pl/polska/podest). 

3.6.2. Wskaźniki indykatywne suszy rolniczej 

Wyznaczanie indykatywnych wskaźników suszy rolniczej sprowadzono do podania 

istniejących i sprawdzonych w ramach funkcjonującego w Polsce Systemu Monitoringu Suszy 

Rolniczej (SMSR - http://www.susza.iung.pulawy.pl/). System oprócz wartości klimatycznego bilansu 

wodnego, uwzględnia zmiennośd przestrzenną warunków glebowych a dokładnie 

właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii glebowych. 

3.6.3. Wskaźniki indykatywne suszy hydrogeologicznej 

 Dla suszy hydrogeologicznej z racji na charakter użytkowych poziomów 

wodonośnych (duża bezwładność systemu) wypracowano system wskaźników 

indykatywnych, oparty na wynikach monitoringu wód podziemnych, bez integrowania ich z 

wysokością sum opadu czy wielkością odpływu wód powierzchniowych. Analiza 

historycznych danych o przebiegu  susz wskazuje, że w odniesieniu do aspektów I i II, tj. 

zaspokojenia potrzeb wodnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i zaopatrzenia w wodę 

sektora gospodarki, stan ostrzegawczy (I) zagrożenia suszą hydrogeologiczną ma miejsce, 

jeżeli stany poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 6 miesięcy. Dotyczy to głównie 

miesięcy letnich i jesiennych od czerwca do listopada. Jeśli po takim okresie odnawialność 

zasobów nie będzie dostateczna susza może się przedłużyć lub rozciągnąć na dwa sezony i 

ulec pogłębieniu. Jeżeli w drugim roku hydrologicznym stany poniżej SNG ponownie 

utrzymają się przez okres powyżej 6 miesięcy, to sytuację należy uznać za stan alarmowy (II) 

suszy. Stan taki występuje również wówczas, gdy obserwacje poniżej SNG utrzymują się 

poniżej SNG przez okres powyżej 1 roku.  Gdy w tym czasie stany przez okres 3 miesięcy 

będą się utrzymywać poniżej drugiej wartości granicznej tzn. G ≤ ½ (SNG + NNG), wówczas 

spełnione są warunki zagrożenia głęboką suszą hydrogeologiczną. Z uwagi na opisane 

http://www.susza.iung.pulawy.pl/index.html?str=kat_gl&lang=pl
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wcześniej aspekty występowania wód podziemnych bardzo trudno jest wskazać warunki 

graniczne identyfikujące stan klęski (III) suszy hydrogeologicznej. Można założyć, że byłby 

to stan, gdy przez 3 kolejne lata utrzymują się obserwacje poniżej SNG lub przez 5 kolejnych 

lat obserwacje poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 6 miesięcy w roku. 

Obserwacje stanów należy wówczas konfrontować z monitoringiem ujęć i ich bieżącą 

eksploatacją, co ma szczególne znaczenie w newralgicznych rejonach jak np. obszar 

eksploatacji ujęć na Wolinie i Uznamie.  

 Ujmując zagadnienie w skali regionalnej (obszaru RZGW), należy przyjąć, że w 

sytuacji, gdy powyżej 60% ( 8 ) punktów spełnia wymienione powyżej warunki, wówczas 

występuje stan ostrzegawczy zagrożenia suszą hydrogeologiczną w całym regionie. Jeśli 

kryteria te spełnia powyżej 75% punktów (9 punktów) występuje stan alarmowy lub 

odpowiednio stan klęski. 

3.7. Wyniki analiz zjawiska suszy w ekosystemach naturalnych i oceny potrzeb 

wodnych środowiska naturalnego 

Próby oceny występowania zjawiska niedoborów wody (niekorzystnych warunków 

wodnych) w środowisku przyrodniczym dokonano w oparciu o istniejące, materiały 

(monitoring siedlisk przyrodniczych realizowany przez GIOŚ, inwentaryzacja siedlisk i 

gatunków Natura 2000 w LP, inwentaryzacja siedliska 7230 realizowana przez Klub 

Przyrodników – Wołejko i in. 2012, dane zawarte w publikacji „GIS Mokradła”). W przypadku 

danych pochodzących z monitoringu siedlisk przyrodniczych realizowanego przez GIOŚ 

(patrz: Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych - 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=wyniki&je=pl) a także inwentaryzacji 

siedliska 7230 wykonanej przez Klub Przyrodników oceny dokonano wykorzystując 

bezpośrednio parametry i wskaźnik stosowane w „Metodyce oceny stanu siedlisk 

przyrodniczych” (Mróz 2010). W przypadku torfowisk wysokich (kod 7110) i przejściowych 

(kod 7140) oraz torfowisk alkalicznych (kod 7230) do analizy wykorzystano jeden ze 

wskaźników będących elementem parametru „specyficzna struktura i funkcje” tj. 

„odpowiednie uwodnienie”. Dla łęgów (kod 91E0) do analizy wykorzystano wskaźnik „rytm 

zalewów” (jeden ze wskaźników parametru „specyficzna struktura i funkcje”). Przyjęte na 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=wyniki&je=pl
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potrzeby monitoringu oceny stanu oznaczają: FV – stan właściwy dobry, U1 – stan 

niewłaściwy, U2 – stan niewłaściwy zły, XX – stan nieznany.  

 Dla siedliska 7230, dodatkowo, poprzez porównanie danych z publikacji GIS Mokradła 

i wyników inwentaryzacji Klubu Przyrodników próbowano dokonad oceny zmian jakie zaszły 

w tym siedlisku na przestrzeni ostatnich 50-60 lat. Niestety, dane zawarte z publikacji „GIS 

Mokradła” zawierają tylko informacje o 8 obiektach o łącznej pow. ok. 40 ha podczas gdy w 

bazie Klubu Przyrodników dane dotyczą 48 obiektów o łącznej pow. ok. 290 ha. Biorąc pod 

uwagę powszechnie zmniejszający się areał siedliska 7230 należy przyjąd, że obecnie większa 

liczba obiektów jest wynikiem lepszego rozpoznania terenowego a nie rzeczywistą poprawą 

stanu.  

 Zgodnie z przedstawioną metodyką, istniejące dane dotyczące środowiska 

przyrodniczego opisywanego m.in. na podstawie siedlisk przyrodniczych (=siedlisk Natura 

2000), nie pozwalają na wskazanie okresów występowania suszy, jej intensywności jak też 

czasu trwania. Wynika, to m.in. z: 

1. braku systematycznych pomiarów czy obserwacji terenowych dla reprezentatywnej liczby 

obiektów (Prowadzony przez GIOŚ monitoring siedlisk przyrodniczy dotyczy lat 2006-2008, 

szczegółowa terenowa inwentaryzacja siedliska 7230 dotyczy lat 2008-2011, obszerne dane 

zawarte w publikacji GIS Mokradła zostały opracowane na podstawie prac terenowych 

prowadzonych w oparciu o zupełnie inną metodykę, w latach 60. i 70. ubiegłego wieku  i 

dotyczą głównie torfowisk - co sprawia, że obecnie, istnieje jedynie możliwośd porównania 

zmian jakie zaszły w ostatnich 50-60 latach, tylko w niektórych siedliskach bez możliwości 

wskazania precyzyjnych okresów największego nasilenia zachodzących zmian),  

2. dużej odporności naturalnych ekosystemów na zjawisko suszy degradowanych przede 

wszystkim w związku z prowadzoną gospodarką, 

3. braku możliwości określenia, w oparciu o zgromadzone materiały, rzeczywistych przyczyn 

występowania niekorzystnych warunków wodnych tj. jako następstwo prowadzonych 

odwodnieo, okresowego zjawiska suszy czy występowania obu tych czynników jednocześnie. 

Wnioski analizy nad zagadnieniem suszy w ekosystemach naturalnych: 
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1. Najlepszymi identyfikatorami zmian warunków hydrologicznych, w tym w szczególności 

niedoborów wody pozostają siedliska związane z torfowiskami (7110, 7120, 7140, 7150, 

7210,  91D0). 

2. Analiza stanu zachowania wybranych siedlisk w obszarze RZGW Szczecin (dane GIOŚ, LP, 

KP) wskazuje, że siedliska w stanie niewłaściwym (zarówno pod względem parametru 

„specyficzna struktura i funkcje” jak też konkretnych wskaźników opisujących warunki 

wodne), bądź niewłaściwym złym występują w rozproszeniu, równomiernie na całym 

terenie. 

3. Stanowiska/obiekty z siedliskami torfowiskowymi (7110, 7140, 7230) pozostające w stanie 

dobrym (FV) – dane GIOŚ, pod względem parametru „specyficzna struktura i funkcje” 

(parametr ten obejmuje kilka wskaźników m.in.: gatunki charakterystyczne, obecnośd 

gatunków inwazyjnych, ekspansję drzew i krzewów, strukturę gatunkową mszaków, które 

pośrednio wynikają z panujących warunków wodnych), stanowią nieco poniżej 20%. 

4. Pod względem wskaźnika „odpowiednie uwodnienie” (dane GIOŚ) – w stanie dobrym (FV) 

pozostaje nieco ponad 75% stanowisk. Spośród 3 typów siedlisk (7110, 7140, 7230) 

najlepszym uwodnieniem charakteryzują się torfowiska alkaliczne (7230) gdzie w obrębie 

wszystkich stanowisk wskazano odpowiednie uwodnienie (wyniki monitoringu GIOŚ). Wyniki 

inwentaryzacji siedliska 7230 prowadzonej przez Klub Przyrodników potwierdziły 

„odpowiednie uwodnienie” tylko w 30% inwentaryzowanych obiektów.  

5. Analiza wyników monitoringu GIOŚ dla łęgów (kod 91E0) wykazała, że pod względem 

wskaźnika „rytm zalewów” ok. 72%  stanowisk pozostaje w stanie właściwym (FV).  

6. Analiza wyników danych uzyskanych z inwentaryzacji siedlisk w Lasach Paostwowych 

wykazała (wyłącznie ocena globalna!) że:  

- w przypadku siedliska 7110 – w stanie właściwym pozostaje ok. 44% obiektów, 

- w przypadku siedliska 7140 – w stanie właściwym pozostaje ok. 19% obiektów, 

- w przypadku siedliska 91D0 – w stanie właściwym pozostaje ok. 8,5% obiektów, 

- w przypadku siedliska 91E0 – w stanie właściwym pozostaje ok. 7,2% obiektów, 

7. Na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin obszarem o znikomym udziale torfowisk, 

prawdopodobnie z uwagi na niekorzystne warunki wodne, jest obszar, którego skrajne 
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punkty w przybliżeniu wyznaczają miejscowości: Stargard Szczecioski – Nowogard – Suchao – 

Pełczyce – Lipiany – Pyrzyce i okolice jeziora Miedwie.  

8. Dostępne dane nie pozwalają wskazad okresów występowania suszy czy niedoborów wody 

w siedliskach natomiast wskazują na rzeczywisty fakt występowania niedoboru wody 

pogarszający ich stan.  

9. Nie istnieje możliwośd oceny występowania okresów suszy czy niedoborów wody, które 

miałyby wpływ na stan zachowania siedlisk związanych ze zbiornikami (wahania poziomu 

wody nie podlegają ocenie w ramach monitoringu GIOŚ, nie istnieje też system regularnych 

pomiarów poziomu lustra wody w jeziorach). 

Potrzeby wodne środowiska przyrodniczego należy rozumied jako warunki 

zapewniające właściwy (dobry) stan siedlisk i gatunków od wód zależnych. Analizę potrzeb 

wodnych środowiska przyrodniczego dokonano w oparciu o istniejące materiały pochodzące 

z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 wykonanej przez Lasy 

Paostwowe w roku 2007, publikację „GIS Mokradła”, wyniki monitoringu przyrodniczego 

realizowanego przez GIOŚ oraz własne dane Klubu Przyrodników (w zakresie siedliska: 

torfowiska alkaliczne 7230). Na podstawie danych Lasów Paostwowych oszacowano 

powierzchnię wybranych siedlisk pozostających w stanie niewłaściwym oraz udział 

procentowy obiektów o niekorzystnych warunkach wodnych objętych monitoringiem GIOŚ. 

W oparciu o powyższe analizy oszacowano powierzchnię różnych typów siedlisk 

hydrogenicznych pozostających w niewłaściwym stanie, a w szczególności 

charakteryzujących się niewłaściwym uwodnieniem (siedliska torfowikowe: 7110, 7140, 

7230) bądź niewłaściwym rytmem zalewów w przypadku łęgów (91E0). W stosunku do 

ekosystemów zależnych bezpośrednio od wody, nie podlegających inwentaryzacji bądź z 

różnych względów w inwentaryzacjach pomijanych, a mających istotne znaczenie dla 

zachowania zasobów przyrodniczych (np. wilgotne łąki, torfowiska niskie inne niż alkaliczne, 

łąki zalewowe jako miejsce występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt – szczególnie 

ptaków wodno-błotnych), zajmowaną powierzchnię oszacowano w oparciu o przyjęty dla 

regionu Pomorza procentowy udział poszczególnych typów torfowisk czy siedlisk 

przyrodniczych. Ogólną powierzchnię torfowisk niskich oszacowano zakładając, że zajmują 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-

36-39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 
 

36 

one ok. 90% wszystkich torfowisk regionu. Powierzchnię terenów zalewowych, cennych 

przyrodniczo tj. obejmujących zarówno siedliska Natura 2000 jak też inne siedliska będące 

miejscem ważnym dla gatunków zwierząt wodno-błotnych, przyjęto w oparciu o założenie, 

że zajmują one zbliżony areał do zajmowanego przez łęgi. Łączną powierzchnię łęgów 

oszacowano, zakładając że jest ona na terenie zarządzanym przez RZGW dwukrotnie większa 

niż powierzchnia wykazana na terenie Lasów Paostwowych, w zarządzie których pozostaje 

ok. 40% terenów.  

 W dalszej kolejności, w oparciu o wyliczoną powierzchnię ekosystemów 

torfowiskowych oraz terenów zalewowych, na podstawie wyników oceny stanu 

poszczególnych siedlisk oszacowano przybliżoną powierzchnię terenów o niekorzystnych 

warunkach wodnych. Wyniki; na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin: 

1. torfowiska wysokie - kod 7110 (na podstawie porównania danych LP i „GIS Mokradła”) 

zajmują powierzchnię ok. 1500 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o 

niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 315 – 765 ha,  

2. torfowiska przejściowe – kod 7140 (na podstawie porównania danych LP i „GIS Mokradła”) 

zajmują powierzchnię ok. 5660 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o 

niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 2830 – 4245 ha, 

3. torfowiska alkaliczne – kod 7230 (na podstawie danych KP) zajmują powierzchnię ok. 288 

ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o niekorzystnych warunkach wodnych 

pozostaje areał o pow. 201 – 288 ha, 

4. łęgi – kod 91E0 (wyłącznie w oparciu od dane LP – tabela 4 ekstrapolowane na pozostałą 

cześd obszaru) zajmują powierzchnię ok. 43 190 ha, w tym o niekorzystnych warunkach 

wodnych pozostaje areał o pow. 12093 – 40167 ha, 

5. pozostałe torfowiska (zakładając, że stanowią 90% ogólnej powierzchni torfowisk zajmują 

powierzchnię 71600 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o niekorzystnych 

warunkach wodnych pozostaje areał o pow. ok. 25 060 ha, 

6. otwarte tereny zalewowe (cenne ze względu na zwierzęta wodno-błotne)  zajmują pow. 

ok. 43 000 ha, w tym o niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 12093 

– 40167 ha. 

7. W granicach terenu pozostającego w zarządzie RZGW Szczecin, nie występują obszary o 

szczególnej koncentracji siedlisk przyrodniczych o niekorzystnych warunkach wodnych, 
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a więc obszary szczególnie narażone na niedobory wody. Siedliska przyrodnicze o 

niekorzystnych warunkach wodnych występują w rozproszeniu na całym obszarze, a ich 

obecnośd jest przede wszystkim następstwem prowadzonych melioracji wodnych. 

8. Porównanie stanu zachowania wybranych siedlisk (torfowisk wysokich, przejściowych i 

alkalicznych oraz łęgów w oparciu o dane Lasów Paostwowych i Klubu Przyrodników – 

obiekty powierzchniowe) w obszarach (narażonych na skutki suszy hydrologicznej i 

glebowej) wyznaczonych jako wymagające szczególnych działao łagodzących (kat. I) ze 

stanem siedlisk w pozostałej częścią obszaru (kat. II i III) zarządzanego przez RZGW 

Szczecin wskazuje, że siedliska pozostające w stanie niewłaściwym występują z  

nieznacznie większą częstotliwością w obszarze kategorii I.  

 

3.8. Ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z 

ocena celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach 

wymagających zwiększenia zasobów wodnych. 

Do działao priorytetowych na obszarze zarządzanym przez RZGW w Szczecinie, w 

ramach zwiększenia i utrzymania poziomu małej retencji zalicza się: 

1. odbudowę, modernizację i budowę urządzeo piętrzących; 

2. uzupełnienie i modernizację na obiektach melioracyjnych; 

3. odbudowę, modernizację i budowę stopni przeciwerozyjnych na ciekach o dużych 

spadkach podłużnych; 

4. zatrzymanie wód z wiosennych roztopów oraz wód opadowych w takich obiektach jak 

małe oczka wodne, doły potorfowe, obniżeniach terenowych, wyrobiskach; 

5. budowa nowych oraz odbudowa i modernizacja nowych zbiorników wodnych i stawów 

dla potrzeb nawodnieo, hodowli ryb, siedlisk hydrogenicznych, ochrony 

przeciwpowodziowej a także przeciwpożarowej, MEW, podniesienia walorów 

krajobrazowych; 

6. piętrzenie istniejących jezior w celach wykorzystania retencjonowanych wód na cele 

nawodnieo, zaopatrzenia w wodę gospodarstw, hodowli ryb, a także zapewnienia walorów 

przyrodniczych. 
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Obszary w których w pierwszej kolejności należy wdrożyd działania związane ze 

zwiększeniem zasobów dyspozycyjnych i tworzenia rezerw na czas wystąpienia suszy to 

zlewnie wymienione w klasie 1 i 2 klasyfikacji hierarchizacyjnej oraz zlewnie w klasie I i II 

klasyfikacji porównawczej . 

 

Zatem obszarami w których w pierwszej kolejności należy zrealizowad PMR są zlewnie: 

20, 78, 109, 112, 124, 127, 143, 145, 160, 161, 162, 173, 183, 196, 200, 210. 

Obszary na których także należy położyd nacisk na realizację inwestycji wskazanych w PMR 

są zlewnie o numerach: 11, 12, 21, 31, 69, 76, 79, 80, 81, 84, 91, 95, 100, 102, 111, 122, 123, 

126, 131, 133, 134, 135, 138, 142, 146, 147, 149, 153, 154, 156, , 168, 177, 199, 202. 

3.9. Katalog działao służących łagodzeniu skutków suszy 

Jednym z elementów planu jest  katalog działao służących ograniczeniu skutków suszy. 

W ramach opracowania stworzenie katalogu działao służących łagodzeniu skutków suszy w 

obszarze działania RZGW w Szczecinie oparto o następujący zakres materiałów: 

1.  dokumenty takie jak Rozporządzenia, Dyrektywy i towarzyszące im wytyczne oraz 

raporty Komisji Europejskiej;  

2. wyniki analiz elementów B, C, D oraz E opracowania. 

 Przyjęto następującą strukturę katalogu działao służących łagodzeniu skutków suszy. 

Działania podzielono na dwie grupy, pierwsza z nich zawiera wykaz działao jakie należy 

podjąd zgodnie i które wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo wodne, druga grupa 

to działania przygotowane w oparciu o analizę innych dokumentów tj. RDW oraz raportów i 

projektów Komisji Europejskiej. Dodatkowym podziałem jaki wprowadzono, to podział zadao 

wg czasookresu w jakim są realizowane, czyli działania w czasie zaistnienia suszy 

hydrologicznej (DZIAŁANIA INTERWENCYJNE i PREWENCYJNE), oraz działania głównie o 

charakterze inwestycyjnym jakie należy wdrożyd by ograniczyd skutki suszy (DZIAŁANIA 

WYPRZEDZAJĄCE SUSZĘ). Działania interwencyjne dotyczą zadao, których realizacja 

wymagana jest w czasie nastania klęski suszy, których tryb wprowadzenia jest określony 

przez art. 88t, ust. 1 ustawy Prawo wodne (ograniczenia w korzystaniu z wód). Działania 

prewencyjne natomiast wdrażane są na poziomie wprowadzenia stanu ostrzegawczego i 
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alarmowego i ich podstawa prawną jest art. 88 r i s. Działania wyprzedzające suszę regulują 

wymienione punkty r i s art. 88 ustawy Prawo wodne oraz zapisy RDW.  

 

 Punktem wyjścia stworzonego katalogu działao są zapisy art. 88 r-t ustawy Prawo 

wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145). Zapisy te w pierwszej kolejności uwzględniono i podano w 

katalogu. Zgodnie z ustawą narzędzia jakie posiada dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej to: 

A.) - PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (art. 88s ust. 2), w którego zakres wchodzą: 

1) analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeo wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji. 

4) katalog działao służących ograniczeniu skutków suszy. 

 

B.) - AKT PRAWA MIEJSCOWEGO WYDAWANY NA MOCY art. 88t ust 1., określający na czas 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu ograniczenia skutków suszy, czasowe 

ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie 

1) poboru wody, 

2) wprowadzania  ścieków do wód albo do ziemi, 

3) zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

Dodatkowo prześledzono 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). Poniżej 

zestawiono wykaz zapisów odnoszących się do zakresu zjawiska suszy i na jego podstawie 

sformułowano zakres działao możliwych z punktu widzenia RDW do wdrożenia w celu 

łagodzenia skutków suszy.  

 Wymaga wyjaśnienia fakt, iż pierwszoplanowo fazą suszy jaką wzięto pod uwagę w 

tworzeniu katalogu działao łagodzących jest susza hydrologiczna. Nie oznacza to, iż działania 

te nie dotyczą fazy suszy hydrogeologicznej. Niemniej jednak susza hydrologiczna jest 

podstawowym i najważniejszym indykatorem systemu zarządzania zasobami wodnymi w 

warunkach suszy.  Działania w obu grupach wpływają także na łagodzenie skutków suszy 
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rolniczej i hydrogeologicznej, co w dalszym tekście także podkreślono. Względem każdego 

działania podano następujący zestaw informacji:  

 nr i nazwa działania  

 Podstawa prawna realizacji działania - podanie podstawy prawnej ustawowej bądź 

rozporządzeo związanych bezpośrednio lub z zakresem danego działania (* - jeżeli 

istnieje); 

 Uwarunkowania realizacji działania - wskazanie trybu realizacji;  

 Podmiot odpowiedzialny za realizację (zgodnie z art. 88r ust.2 ustawy Prawo wodne 

„Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i 

samorządowej”;  

 Opis działania - charakterystyka oraz zakres funkcyjny w jakim dane rozwiązanie ma 

przynieśd rezultaty w postaci łagodzenia skutków suszy  oraz podanie ram i 

obostrzeo względem, których dane rozwiązanie/działanie ma zostad wdrożone. 

 

Działania umieszczone w KATALOGU: 

Elementy katalogu podzielno na wynikające bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo wodne 

w ramach narzędzi realizowanych na drodze AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO  

 

NR I - 2  CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 

NR I - 2a - OGRANICZENIA POBORU WODY 

NR I - 2b - OGRANICZENIA WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD ALBO DO ZIEMI 

NR I - 2c-1 - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH 

(zbiorniki hodowlane stawowej gospodarki rybackiej) 

NR I - 2c-2 - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH 

(stawy i oczka wodne o funkcji rekreacyjnej i krajobrazowej) 

NR I - 2c-3 - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH 

(zbiorniki retencji sterowanej) 

NR I - 2c-4 - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ NA BUDOWLACH PIĘTRZĄCYCH 

zakwalifikowanych jako forma małej retencji 

Elementy katalogu podzielno na wynikające bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo wodne 

w ramach narzędzi realizowanych na drodze PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY 

 

NR II - 1 UDZIAŁ SPOŁECZEOSTWA W TWORZENIU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA 

SKUTKOM SUSZY 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-

36-39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 
 

41 

NR  II - 2 ZMIANY W KORZYSTANIU Z WÓD  - zmiany POBORU WODY 

 

Elementy katalogu wynikające z zapisów RDW i mieszczące się w zakresie PLANU 

PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY: (Ogólną podstawą prawną wszystkich poniższych działao 

jest RDW) 

NR II - 3 Wskazanie środków ograniczających skutki suszy w ramach istniejących 

kodeksów dobrej praktyki 

NR II - 4 Realizacja zadao Programów Małej Retencji wodnej 

NR II - 5 Projekty edukacyjne i działania służące upowszechnianiu wiedzy oraz 

informowaniu opinii publicznej w tym działao na rzecz aktywizacji do udziału w  

konsultacjach społecznych 

NR II - 6 Agregacja sieci wodociągowej 

NR II - 7 Wdrożenie środków zarządzania popytem na zasoby wodne 

NR II - 8 Śledzenie raportów SMSR i IMGW oraz PIG 

 

Ogólna klasyfikacja działao wg czasookresu w jakim są realizowane: 

DZIAŁANIA PREWENCYJNE I 
INTERWENCYJNE 

DZIAŁANIA WYPRZEDZAJĄCE SUSZĘ 

 

I-2;   I-2a;   I-2b;  I-2c-1;  I-2c-2;  I-2c-3;    

I-2c-4;   II-2 

 

II-1;  II-3;  II-4;  II-5;  II-6;  II-7;  II-8 

 

 

3.10. Lista działao priorytetowych wraz z oceną ich skuteczności w shierarchizowanych 

obszarach narażonych na skutki występowania suszy, w tym propozycje budowy, 

rozbudowy lub przebudowy urządzeo wodnych. 

Lista działao priorytetowych w obszarze RZGW w Szczecinie stanowi zatem integrację 

wszystkich przytoczonych w opracowaniu inwestycji i projektów, oraz działao zestawionych 

w katalogu. Skutecznośd działao priorytetowych określona jest przez odniesienie do zlewni i 

JCWPd, w których stwierdzono wysoki poziom narażenia na skutki suszy a zatem koniecznośd 

realizacji inwestycji i przedsięwzięd jest bardzo wysoka i bezapelacyjna. Bowiem każde 
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działania służące poprawie stosunków wodnych, zwiększenia retencyjności czy zamiany w 

użytkowaniu wód w terenach zagrożonych suszą są celowe i wykazywad będą skutecznośd.  

Listę działao priorytetowych wyprzedzających suszę dla obszaru działania RZGW w Szczecinie 

tworzą: 

 

I.  inwestycje zawarte w Programach Małej Retencji, tj.: 

a. wykonanie zaplanowanych zbiorników retencyjnych zbiorników retencji sterowanej 

oraz rozbudowa najmniejszych obiektów małej retencji, 

b. prace naprawcze na istniejącej infrastrukturze hydrotechnicznej obiektów małej 

retencji, czyli budowa i modernizacja stawów rybnych, odbudowa, remont i budowa 

nowych progów korekcyjnych w ciekach,  

c. wykorzystanie istniejących systemów nawodnieo w celu utrzymania mokradeł i 

bagien oraz trwałych użytków zielonych (czyli poprawa stosunków wodnych na 

obszarach przyrodniczo cennych i podmokłych). 

 

II.  inwestycje związane z przebudową lub reorganizacją infrastruktury wodociągowej 

a. 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),  

b. agregacja sieci wodociągowej i budowa nowych nitek sieci doprowadzających wodę 

do terenów sąsiednich (umożliwienie przerzutów wody między zlewniami w celu 

zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę pitną),  

c. w zlewniach i JCWPd wymagających szczególnych działao łagodzących skutki suszy 

przygotowanie strategii i wskazanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia  w wodę w 

czasie kęski suszy (w terenach w których popyt na wodę pitną jest zaspokajany z 

zasobów wód powierzchniowych wskazanie ujęd wód podziemnych, z których w 

czasie suszy będzie realizowane zaopatrzenie lub/i wskazanie rozwiązao importu 

wody; zaś w obszarach  zaopatrywanych z wód podziemnych wskazanie innych ujęd 

czerpiących wody np. z głębszych niedotkniętych zjawiskiem suszy poziomów 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-

36-39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 
 

43 

wodonośnych; w obu przypadkach należy określid możliwą, dopuszczalną wielkośd 

poborów.  

 

III.  inwestycje związane propagowaniem i wdrożeniem systemów wodooszczędnych w 

przemyśle oraz w  gospodarstwach indywidualnych  

a. wprowadzenie zmian na drodze aktualizacji pozwoleo wodnoprawnych dla 

przedsiębiorstw korzystających z własnych ujęd wody, przez zmiany zapisów co do 

korzystania z wód w warunkach klęski suszy i stanu alarmowego suszy; 

b. prowadzanie działao edukacyjnych podnoszących świadomośd społeczną w zakresie 

zjawiska suszy oraz możliwości ograniczenia skutków suszy a także kształtowanie 

zachowao konsumpcji wody w czasie suszy oraz sposobów radzenia z suszą w 

gospodarstwach indywidualnych osiedli miejskich i wiejskich. W ramach tego 

działania należy przeprowadzid, akcje informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne dla 

rozwiązao wodooszczędnych w tym przydomowego retencjonowania wód 

deszczowych.   

IV.  działania ograniczające skutki suszy hydrogeologicznej  

a. Podstawowe działania wyprzedzające suszę hydrogeologiczną to przede wszystkim 

inwestycje z zakresu małej retencji oraz usprawnienie i należyta konserwacja 

systemów melioracyjnych. Poprawa funkcjonalności, zwłaszcza systemów 

nawadniania jest sprawą ważną dla zapewnienia sztucznego zasilania wód 

pierwszego poziomu wodonośnego, którego stan hydrodynamiczny przenosi się na 

dopływy do głębszych poziomów użytkowych, co stanowi podstawowy układ zasilania 

wielowarstwowych systemów wodonośnych na tym obszarze.  A w warunkach 

hydrostrukturalnych jak w przypadku Uznamu, gdzie odkryty czwartorzędowy poziom 

jest bazowym dla głównych ujęd (uj. „Wydrzany”), system nawadniania poprawiałby 

warunki zasilania w sposób bezpośredni, niestety na aspekt ilościowy nakładają się tu 

problemy jakościowe związane z zasoleniem. Postępująca od wielu lat ingresja wód 

słonych i trudności z pozyskaniem odpowiedniej ilości wody słodkiej to kluczowe 

zagadnienie. Płytkie występowanie wód słonych ogranicza możliwości wykorzystania 

wód podziemnych do celów użytkowych i prowadzi do degradacji zasobów wód 
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słodkich. W sytuacji tak szczególnej, jak właśnie zaopatrzenie rejonu Świnoujścia 

należałoby rozważyd różne warianty ewentualnych możliwości dodatkowego zasilania 

w okresach suszy i nakładającej się zwiększanej sezonowo eksploatacji, co powinno 

byd przedmiotem osobnych prac badawczych i dalszej analizy na numerycznych 

modelach filtracji. Dotychczasowe ustalenia wskazują (Gurwin i Krawiec, 2010), że 

dopływ boczny do obszaru jest formowany głównie od strony SW, gdzie wskutek 

rozwoju leja depresji na ujęciu „Wydrzany” następuje wzmożona infiltracja wód 

powierzchniowych z Zalewu Szczecioskiego, w ilości 1143 m3/d, przy średnim 

poziomie eksploatacji. W powiązaniu z ładunkiem chlorków w wodach 

powierzchniowych można ocenid potencjalny stopieo zasolenia będący wynikiem 

tych dopływów. Dlatego w tym wypadku wykorzystanie wód powierzchniowych do 

nawadniania i wzrostu zasilania może byd problematyczny. Należy pamiętad, że jest 

to obszar bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany hydrodynamiczne, czyli zwłaszcza na 

obniżenie zwierciadła wody i zwiększony pobór w warunkach suszy; Oprócz dalszej 

optymalizacji poboru, należy zatem również rozważyd możliwości przerzutu wód 

dobrej jakości z obszarów sąsiednich. 

b. Wobec powyższego do działao podstawowych należy przede wszystkim włączyd 

stacjonarny numeryczny model filtracji w warunkach ruchu nieustalonego, na którym 

odtwarzane byłyby zawczasu m.in. właśnie stany ekstremalne, takie jak w warunkach 

suszy. Do tego konieczny jest też sprawnie działający automatyczny system 

monitoringu. Można wówczas przeprowadzid optymalizację pracy ujęd w warunkach 

suszy i zaprojektowad działania wyprzedające okres suszy (głównie optymalizacja 

poborów, rozkładu zasilania, czy również symulacje barier hydraulicznych); 

c. Każde prace hydrotechniczne, czy budowlane na tym obszarze, ingerujące w warstwę 

wodonośną i obszar zasobowy ujęd należy poprzedzid wnikliwą analizą 

hydrogeologiczną z oceną takiego oddziaływania; 

d. Wymienione wcześniej inwestycje małej retencji wodnej oraz renaturalizacji 

(rehabilitacji) odcinków koryt rzecznych. 

 Listę działao priorytetowych prewencyjnych i interwencyjnych dla obszaru działania 

RZGW w Szczecinie tworzą wszystkie zapisy katalogu związane z działaniami realizowanymi w 
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czasie wprowadzonych i ogłoszonych stanów suszy, tj. stanu ostrzegawczego, alarmowego i 

klęski suszy.   

 Na terenie działania RZGW w Szczecinie obszarami, w których w pierwszej kolejności 

należy wdrożyd działania priorytetowe z powyższej listy to: 

Zlewnie:  
                Wieprzy, Odry, Parsęty, Radwi, Starej Świny, Iny oraz Gowenicy, Wołczenicy, Uklei; 

Reskiej Węgorzy, Pliszki i Illanki 
                (20 78 109 112 124 127 143 145 160 161 162 173 183 196 200 210) 
JCWPd: 
1 (PL_GB_6700_001); 5 (PL_GB_6800_005); 9 (PL_GB_6800_009) 

 Obszarami które także powinny zostad objęte działaniami priorytetowymi czasowo 

równolegle lub tuż po inwestycjach zaplanowanych w wymienionych powyżej zlewniach i 

JCWPd to: 

Zlewnie:  Regi, pozostałe zlewnie cząstkowe Odry, Odry Zachodniej, Starej Regi, Kanał Liwia 
Łuża, Przymorza od Cieśniny Świny do Cieśniny Dziwny i Cieśniny Świny do Cieśniny 
Dziwny, Dębicy, prawostronne i lewostronne  zlewnie Zalewu Szczecioskiego, 
Mołstowa(147, 156, 126, 146, 153, 168, 199, 202, 123, 142, 81, 84, 95, 133, 134, 
138, 149, 154, 177, 135) 

JCWPd: 3 (PL_GB_6900_003), 4  (PL_GB_6900_004),23 (PL_GB_6900_023), 58 
(PL_GB_6320_058) 

 

3.11. Propozycje zakresu działao priorytetowych w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji. 

Lista działao priorytetowych koniecznych do uwzględnienia w planie składa się z 

wszystkich wymienionych i zhierarchizowanych działao oraz uwzględnionych w katalogu. 

Konstrukcja katalogu zakłada wdrożenie wszystkich działao, żadne z działao nie ma 

charakteru fakultatywnego. (Oczywiście celowośd działao określa występowanie obiektów 

hydrograficznych wskazanych do przebudowy bądź budowy oraz infrastruktury którą należy 

zmodernizowad lub rozbudowad.) Stąd też plan przeciwdziałania skutkom suszy powinien 

byd dokumentem kompleksowym i w żadnym wypadku nie odnoszącym się jedynie do 

wybranych zakresów działao. Zgodnie z koncepcją i zasadami IWRM jedynie zintegrowane 

zarządzanie zasobami wodnymi jest w stanie przynieśd pożądane rezultaty w postaci 

ograniczenia skutków suszy.  
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3.12. Wskaźnikowe wytyczne do sporządzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 

w obszarze regionów wodnych DOiPZ oraz Uecker. 

Jako wskaźnikowe wytyczne dające podstawę do sporządzenia planu 

przeciwdziałania skutkom suszy, czyli zakresu charakterystyk wymaganych do stanowienia o 

konieczności przedsięwzięcia działao łagodzących skutki suszy w danym obszarze należy 

przyjąd zestaw wypracowanych wskaźników identyfikacji suszy (intensywności), procedur 

hierarchizacji obszarów i wyznaczonych wskaźników indykatywnych suszy.  W opracowaniu 

wykorzystano pełen zakres wskaźników i analiz, które należy wyznaczyd i przeprowadzid dla 

każdego obszaru i na podstawie których dokonywana jest ocena zagrożenia suszą, narażenia 

na skutki suszy wraz z hierarchizacją oraz ocena potrzeb wodnych. Zatem zakres tych 

wskaźników pozwala na jednoznaczne wskazanie obszarów, w których plan przeciwdziałania 

skutkom suszy powinien zostad opracowany i a jego postanowienia wdrożone.  Zakresy 

działao w punktach przytoczonych w opracowaniu od 5.1 do 5.3 wynikają z zapisów ustawy 

Prawo wodne i wymagają przygotowania rozporządzeo oraz aktów wykonawczych prawa 

miejscowego. 

Wskaźnikowe wytyczne do sporządzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 

zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo wodne. Podane w ustawie elementy jakie 

winien zawierad plan przeciwdziałania skutkom suszy uzupełniono o części opracowanie 

których jest niezbędne by moc zrealizowad zadania ustawy. Wytyczne przygotowano w 

formie spisu z podaniem zakresu poszczególnych elementów oraz wskazaniem ogólnego 

zakresu metodycznego koniecznego do ich osiągnięcia. 
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1. Wstęp 

 Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu zostały wykonane w Biurze 

Projektów Pectore - Eco Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, przy współpracy z ekspertami 

zewnętrznymi. 

 Głównymi celami opracowania są ocena zagrożeń niedoborów wody w obszarze 

działania RZGW Szczecin oraz identyfikacja potrzeb, możliwości, sposobów i skuteczności 

ochrony przed suszą. Pierwszy cel zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oznacza 

wytypowanie i hierarchizację obszarów występowania zjawiska suszy w obszarze działania 

RZGW Szczecin. Natomiast realizacja celu związanego z ochroną przed suszą wiąże się                          

z ustaleniem priorytetów działań przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw 

niedoborów wody. Zasadniczym wymogiem jest by powyższe cele zrealizowano                                  

z uwzględnieniem trzech aspektów: 

I. zaopatrzenia ludności w wodę do przeznaczoną do spożycia; 

II. zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności rolnictwa                     

z rozróżnieniem na produkcję roślinną i zwierzęcą; 

III. zaspokojenia potrzeb środowiska naturalnego, w tym w szczególności ochrony 

cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.  

Opracowanie składa się z 9 elementów: 

ELEMENT A - analiza występowania zjawiska suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie 

obejmująca wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy 

wraz z określeniem ich rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym po 

zagregowaniu ww. wskaźników wraz ze wskazaniem trendów zmian zjawiska. 

ELEMENT B - wyznaczenie na podstawie wyników analiz elementu A i z uwzględnieniem 

potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego obszarów narażonych na 

skutki występowania suszy i ich graficzna prezentacja. 
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ELEMENT C - hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem 

wdrożenia działań łagodzących skutki suszy, w celu identyfikacji obszarów priorytetowych 

wymagających szczególnych działań łagodzących; wraz z graficzną prezentacja wyników. 

ELEMENT D - określenie indykatywnych wskaźników suszy reprezentatywnych dla typów 

wykorzystania gospodarczego obszarów/podobszarów (opisane wyżej aspekty I-III), 

narażonych na skutki występowania suszy oraz ich możliwa korelacja z wielkościami 

hydrologicznymi i hydrogeologicznymi(czyli określenie wskaźników (stopni suszy) 

pozwalające na jednoznaczną kwalifikację stopnia zagrożenia). 

ELEMENT E - 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. 

ELEMENT F - opracowanie katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy wraz                     

ze wskazaniem podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

ELEMENT G - określenie listy działań priorytetowych wraz z oceną ich skuteczności                          

w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy, w tym 

propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych. 

ELEMENT H - wskazanie propozycji zakresu działań priorytetowych w zakresie korzystania z 

zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji - koniecznych do 

uwzględnienia w planie przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych 

Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz Uecker. 

ELEMENT I - przedstawienie wskaźnikowych wytycznych do sporządzenia planu 

przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze ww. podanych regionów wodnych. 

 Wyniki opracowania (projektu) planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

skutki mają dać podstawę do realizacji wymaganego zgodnie z art. 88r, ust. 2 ustawy Prawo 
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wodne, planu przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry i 

Pomorza Zachodniego oraz Uecker.  

 Zakres definicyjny terminu susza został zinterpretowany zgodnie z obowiązującymi 

dokumentami ustawy Prawo wodne oraz Ramowej Dyrektywy Wodnej. Poniżej za IMGW 

zamieszczono schemat propagacji suszy jako ilustrację zakresów definicyjnych i interpretacji 

procesów genezy powstawania poszczególnych faz suszy (rys. 1.1). 

 

Rys. 1.1 Schemat blokowy propagacji suszy w cyklu hydrologicznym (na podst. Stahl, 2001)  

Źródło : http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37 
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2. Metodyka - opis przyjętych metod i podejść analitycznych  

 Metodyka jaką przyjęto w niniejszym dokumencie została wybrana z dostępnych 

metod służących analizie zjawiska suszy w zakresie każdej z jej faz. Oprócz standardowych 

metod analitycznych zaprezentowano także sformułowane specjalnie na potrzeby realizacji 

niniejszego projektu podejścia metodyczne (metodyka dedykowana). Wypracowane metody 

dedykowane wynikają z czynnika dostępności danych (np. interwału czasowego dostępnych 

danych wejściowych) oraz ze specyfiki zakresu merytorycznego projektu. W poszczególnych 

podrozdziałach podano metody wykorzystane w ramach każdego z 9 elementów 

opracowania. 

2.1. Metody analizy występowania zjawiska suszy (ELEMENT A) 

 W zakresie analizy występowania zjawiska suszy wyróżniono kilka kroków. Pierwszy               

z nich ma na celu wyznaczenie okresów pojawiania się suszy, drugi wskazanie intensywności 

i czasu trwania suszy. Na podstawie wyznaczonych wartości przygotowano mapy okresów 

występowania suszy, intensywności i czasu trwania. W ostatnim kroku przeprowadzono 

analizy prowadzące do wskazania obszarów predysponowanych do występowania susz,                     

a także analizy zmian czasowych intensywności zjawiska suszy na przestrzeni wielolecia. 

  

2.1.1. Metody wyznaczania okresów pojawiania się suszy 

 Odnośnie poszczególnych faz suszy (rys. 1.1) poniżej podano wykaz metod i założeń 

stosowanych do wydzielania okresów suszy z serii danych. W podsumowaniu każdej z części 

rozdziału wskazano metodę lub metody proponowane do zastosowania w opracowaniu. 

2.1.1.1.Susza meteorologiczna - kryteria i metody wyznaczania 

 Podstawowymi parametrami jakimi posłużono się w celu detekcji suszy 

meteorologicznej i jednocześnie oceny jej intensywności to:  
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− okresy posuszne (posuchy atmosferyczne) - identyfikowane przez liczbę dni 

bezopadowych (Ndbp); 

− wskaźnik standaryzowanego opadu (SPI), bazujący na wielkości opadu 

stosowany do monitorowania suszy poprzez klasyfikację okresów ze względu na 

niedobór opadu; 

− klimatyczny bilans wodny (KBW), klimatyczny nadmiar lub niedobór opadów 

obliczany jako różnica między sumą opadów i sumą ewapotranspiracji 

wskaźnikowej; 

− standaryzowany klimatyczny bilans wodny (KBWs), wprowadza klasyfikację 

okresów suszy według jego wartości, umożliwia oceny porównawcze dla 

obszarów o różnych warunkach klimatycznych. 

 Każdy z wymienionych parametrów i wskaźników stanowi jednocześnie miarę 

intensywności suszy meteorologicznej i pozwala na identyfikację okresów jej pojawienia się 

(wartości progowe powyżej których stwierdza się nastanie suszy meteorologicznej).  

 Okresy pojawiania się suszy meteorologicznej na terenie RZGW Szczecin wyznaczono 

w oparciu o serie pomiarów z posterunków opadowych i stacji meteorologicznych                             

z wykorzystaniem metody niedoborów opadowych oraz analizy liczby dni bezopadowych 

(Ndbp).  

 W ciągach danych pluwialnych wyodrębniono okresy występowania dni 

bezopadowych, gdzie brak opadów:  

od 11 do 15 dni – posucha,  

od 16 do 20 dni – umiarkowana posucha,  

ponad 20 dni – długotrwała posucha - susza atmosferyczna.  

 Przyjęto, że okres bezopadowy trwający ponad 10 lub ponad 15 dni przerywa 1 lub 2 

kolejne dni o łącznej sumie opadów powyżej 1,5 mm w okresie wegetacyjnym. Natomiast 

okres bezopadowy trwający powyżej 20 dni przerywa 1 lub 2 kolejne dni o łącznej sumie 

opadów powyżej 2,0 mm w okresie wegetacyjnym [6]. 

2.1.1.2.Susza rolnicza (glebowa) - kryteria i metody wyznaczania 

 W rolnictwie o suszy mówimy w odniesieniu do miejsca (gleby), czasu (miesiąca, fazy 

fenologicznej, okresu krytycznego, okresu wegetacji) i rośliny, a jej ujemne skutki wyrażają 
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się spadkiem wielkości i jakości plonu. Ten sam niedobór wody może mieć różny wpływ na 

różne gatunki roślin, różne uprawy i grupy upraw. Susza w rolnictwie jest niedoborem wody 

w danym miejscu, oddziałującym na konkretny gatunek (odmianę) roślin, mogącym 

powodować nieodwracalne zmiany fizjologiczne w roślinach i glebie [12]. Zatem niedobór 

wody związany z suszą glebową zazwyczaj niekorzystnie wpływa na wzrost, rozwój                            

i plonowanie roślin, czyli znajduje silne odzwierciedlenie w gospodarce (szczególnie                           

w sektorze rolnictwa). 

W rolnictwie trudno oddzielić od siebie suszę rolniczą i suszę glebową. Z uwagi na 

skutki dla produkcji roślinnej, przedmiotem zainteresowania jest nie sama susza glebowa, 

lecz przede wszystkim jej wpływ na rozwój roślin. Właściwym parametrem opisującym 

wprost suszę glebową, traktowanej jako niedobór wody glebowej dla roślin, jest potencjał 

wody glebowej i jego relacja do siły ssącej korzeni roślin, inaczej potencjału wody                                  

w korzeniach roślin. Najczęściej jednak używane jest kryterium niedoboru wody glebowej 

czyli wilgotność krytyczna gleby. Istnieje bardzo dużo wskaźników suszy i wiele analiz 

wskazuje, że parametry i wskaźniki wykorzystujące opad powinny być pierwszymi, 

podstawowymi wskaźnikami oceny niedoboru opadu oraz detekcji suszy w procesie jej 

oceniania i monitorowania, wskazywania na zagrożenie suszą.  

 Wykorzystanym w analizach wskaźnikiem suszy rolniczej jest rolniczo-klimatyczny 

bilans wodny KBW (zwany także klimatycznym bilansem wodnym, rolniczo-klimatycznym 

nadmiarem lub niedoborem opadów) [m.in. za 3, 9,10], o równaniu: 

KBW = P - Ep  

gdzie: 
KBW - klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm];  

  P  - suma opadów [mm]; 

 Ep  - ewapotranspiracja potencjalna liczona wg formuły Thornthwaite’a [cm] 

przeliczona na [mm]; [8]  

 
   - temperatura średnia miesięczna [oC]; 

  - wskaźnik temperaturowy będący suma 12 miesięcznych wartości wskaźnika 

cieplnego; 
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   = 6,75 · 10-7TE
3 - 7,71 ·10-5 TE

2  + 1,79 · 10-2 TE + 0,492  

 Niemniej jednak przeprowadzanie oceny intensywności suszy rolniczej jedynie na 

podstawie bezwzględnych wartości parametrów i wskaźników, nie jest obiektywne, stąd 

przeprowadzono standaryzację w zakresie KBW. Wartości standaryzowanego wskaźnika                 

progi klas suszy są równe wielokrotności odchylenia standardowego rozkładu normalnego 

standaryzowanego. Wartości progów klas suszy są jednakowe wówczas dla wszystkich 

wskaźników suszy, a wartości wskaźnika dla danej wartości parametru porównywalne. To 

zapewnia obiektywność oceny suszy rolniczej. Poniżej równanie standaryzowanego 

wskaźnika KBWs: 

 
gdzie:  

KBW - klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm];  

 - średni z wielolecia klimatyczny bilans wodny w danym okresie [mm]; 

 - odchylenie standardowe klimatycznego bilansu wodnego w danym okresie [mm] 

 

Sposób interpretacji wyników : 

KBWs ≤ -2 - ekstremalna susza atmosferyczna 

-1,99 ≥ KBWs ≤ -1,50 - silna susza atmosferyczna 

-1,49 ≥ KBWs ≤ -0,50 - umiarkowana susza atmosferyczna.  

Susza rolnicza jest zjawiskiem względnym i jej ocena powinna odnosić się do danego 

obszaru rolniczego i danej uprawy. Skutki suszy najszybciej odczuwają rośliny. Przy czym w 

naturalnych zbiorowiskach roślinnych np. lasu następstwa suszy atmosferycznej i suszy 

glebowej pojawiają się później niż w zbiorowiskach wykorzystywanych przez człowieka 

(pastwiska) lub silnie przekształconych, czyli na polach uprawnych. Jest to wynikiem 

zróżnicowanej wrażliwości roślin na wystąpienie deficytu wody w glebie. Gatunki uprawiane 

przez człowieka charakteryzuje z reguły bardzo wysoka wrażliwość, szczególnie gdy niedobór 

wody pojawi się w newralgicznych fazach okresu wegetacyjnego tj. w okresie kwitnienia i w 

zawiązywania nasion. 

Zgodnie z powyższym w przypadku środowiska przyrodniczego czyli naturalnych 

typów siedlisk (aspekt III) precyzyjne wskazanie okresów pojawiania się suszy (w przeszłości) 
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na podstawie wskaźników czy parametrów agrometeorologicznych, botanicznych, jak też 

zoologicznych jest zadaniem wyjątkowo trudnym, a w przypadku większości ekosystemów i 

siedlisk – niemożliwym. W skali eksperymentalnych badań empirycznych wykonuje się 

analizy związane z identyfikacją punktu więdnięcia np. w oparciu o metodykę krzywej pF. 

Niemniej jednak analiza zjawiska suszy w zakresie aspektu III nie przewiduje prowadzenia 

badań w skali mikro, ani też w skali kraju nie jest prowadzony stosowny monitoring. Zgodnie 

a zakresem elementu A wykonano analizy informacjach na temat stanu i struktury siedlisk 

ewentualnie takich okresów, w których w przeszłości oddziaływanie suszy pozostawiło swój 

ślad. Dane jakie wykorzystano do analizy tego zagadnienia to m.in. dane projektu "System 

Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski", informacje z baz danych  Klubu Przyrodników 

i Monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków GIOŚ, a także wyniki Inwentaryzacji siedlisk 

przeprowadzonej przez Lasy Państwowe w roku 2007; dane nt. struktury i funkcji siedlisk 

przyrodniczych z Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych RDOŚ. 

2.1.1.3.Opis metod hydrologicznych - niżówka jako identyfikator suszy hydrologicznej  

 Suszę hydrologiczną charakteryzuje się poprzez analizy efektu hydrologicznego jakim 

jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie się poziomu wód powierzchniowych i 

podziemnych). Za niżówkę rzeczną przyjmuje się okres występowania niskich stanów wody 

lub przepływów wywołanych ograniczonym zasilaniem koryta. Identyfikacja niżówki 

przeprowadzana jest najczęściej w oparciu o umownie przyjmowany przepływ graniczny 

(Qgn). Według tego kryterium niżówką nazywa się okres, w którym przepływy są niższe od 

przyjętej wartości progowej. Najczęściej za Qgn 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%).  

 Z uwagi na specyfikę prowadzonych analiz zjawiska suszy w ujęciu trzech aspektów za 

poziom odcięcia niżówek przyjęto wartość przepływu nienaruszalnego. Przepływem 

granicznym niżówki uczyniono zatem przepływ nienaruszalny liczony wg uproszczonej 

metody H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego. Suszą hydrologiczną 

uznane zostaną okresy, w których przepływy chwilowe były niższe od wyznaczonego 
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przepływu nienaruszalnego. Wskazana metoda obliczenia przepływu nienaruszalnego 

przewiduje wyznaczanie go z funkcji przepływów niskich wg wzoru: 

Qnn=k · SNQ 
gdzie:  

SNQ – przepływ średni niski (quasi naturalny), m3/s,  

k – współczynnik przyjmujący wartości 0,5 – 1,52 

 Współczynnik k w równaniu zależny jest od typu hydrologicznego rzeki i wielkości 

zlewni. Typ hydrologiczny rzeki ustalany jest na podstawie wielkości odpływu jednostkowego 

[24].  

 Za metodę wydzielenia niżówek jako zdarzeń niezależnych wybrano metodę separacji 

niżówek niezależnych (POT). W metodzie tej wprowadzane jest kryterium minimalnego 

czasu trwania, wynoszące 5dni, 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 [28].    

 Oprócz analizy suszy hydrologicznej na podstawie dobowych serii czasowych 

przepływów rzecznych w opracowaniu zostanie przeprowadzona identyfikacja okresów 

występowania suszy hydrologicznej w szeregach miesięcznych przepływów. Oparto ją na 

analizie przepływów charakterystycznych pierwszego stopnia czyli miesięcznych wartościach 

NQ. Następnie przeprowadzono analizy mające na celu wskazanie istnienia lub braku 

związku korelacyjnego między wynikami NQ uzyskanymi z danych dobowych z szeregami 

czasowymi NQ danych miesięcznych (identyfikacja miesięcy z suszą hydrologiczną). 

2.1.1.4.Metody identyfikacji suszy w wodach podziemnych 

 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 
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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 

drugiego poziomu wód o zwierciadle napiętym. Stwierdzenie wystąpienia suszy gruntowej 

lub hydrogeologicznej jest czynnością skomplikowaną i często niejednoznaczną [4].  

 W opracowaniu przyjęto pojęcie suszy hydrogeologicznej rozumiane jako 

następstwo przedłużającej się suszy hydrologicznej. W tym okresie zwierciadło wód 

gruntowych obniża się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych i 

płytkich wierconych – wysychające studnie. Ograniczone jest powszechne korzystanie z wód 

również ze względu na pogarszającą się gwałtownie jakość wód gruntowych. Za stan 

graniczny należy uważać średni niski stan zwierciadła wód podziemnych z wielolecia (SNG) i 

w ślad za tym należy identyfikować intensywność i czas trwania niżówki i suszy.  

Zgodnie z metodyką przyjmowaną obecnie na potrzeby opracowań PSH (komunikaty, 

Kwartalne Biuletyny, Roczniki Hydrogeologiczne - [17]) interpretacji podlegają stany wód 

podziemnych odniesione do średniego niskiego stanu z wielolecia. Wyznaczany jest zatem 

wskaźnik niżówki (suszy) hydrogeologicznej (zwany też wskaźnikiem zagrożenia suszą 

gruntową) (kn), który utożsamiany jest z niżówką wód podziemnych dla poziomu 

wodonośnego o zwierciadle swobodnym. Wskaźnik ten jest odniesieniem wybranego do 

oceny poziomu wód gruntowych (G) do umownej wartości granicznej – średniego niskiego 

stanu wód gruntowych z okresu wielolecia (SNGw), z zastosowaniem zależności:  

kn = 1 – (G / SNGw) 
gdzie:  

G – stan aktualny (poziom wód) jest położeniem zwierciadła wody ponad przyjęty 

punkt odniesienia; jego szczególnym przypadkiem jest rzędna zwierciadła wody.  

SNGw – średni niski stan (zwierciadła) wody z okresu wielolecia, określany jako średni z 

minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia. 

Zgodnie z metodyką PSH interpretacja wyników wskaźnika niżówki (kn) jest następująca:  

kn > 0,1 – brak zagrożenia niżówką (suszą) hydrogeologiczną  

0,1 ≥ kn > -0,1 – zagrożenie pojawienia się niżówki 

-0,1 ≥ kn > -0,3 – wystąpienie płytkiej niżówki hydrogeologicznej  
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-0,3 ≥ kn – wystąpienie głębokiej niżówki hydrogeologicznej  

Jedna z nowszych koncepcji [4], przyjmowana na potrzeby określania stanu niżówki ma 

nieco inne założenia. Do oceny wykorzystywane są wartości progowe położenia zwierciadła 

wód gruntowych, określane metodami statystycznymi z wyników obserwacji wieloletnich i 

mające bezpośrednie odniesienie do głównych stanów wód i stref stanów wód. Pomija się 

więc przyjęte arbitralnie współczynniki liczbowe. 

Poszczególne stany określane są następująco [4]:  

– brak zagrożenia niżówką (suszą) hydrogeologiczną   G ≥ WNG 

– zagrożenie pojawienia się niżówki WNG > G > SNG 

– wystąpienie płytkiej niżówki hydrogeologicznej SNG ≥ G > ½ (SNG + NNG) 

– wystąpienie głębokiej niżówki hydrogeologicznej  G ≤ ½ (SNG + NNG) 

gdzie: 
G – stan aktualny zwierciadła wód podziemnych, 

WNG – najwyższe położenie zwierciadła spośród najniższych położeń (tzn. stan 

najwyższy z niskich, określa górną granicę strefy stanów niskich),  

SNG – średni niski stan położenia zwierciadła jako średnia z najniższych stanów 

rocznych (tzw. stan średni niski),  

NNG – najniższe obserwowane (w przyjętym do określania stanów głównych okresie 

wielolecia) położenie zwierciadła (tzw. stan najniższy z niskich). 

W każdej metodzie wystąpienie niżówki hydrogeologicznej jest zatem związane z 

położeniem zwierciadła poniżej wartości SNG.  

Wykorzystanym w opracowaniu wskaźnikiem trwania suszy jest także procentowy 

udział stanów poniżej wartości średniej z minimów w okresie obserwacji, który może 

wskazać obszary o zróżnicowanej podatności na występowanie ekstremalnie niskich stanów, 

osobno dla płytkich i głębokich poziomów wodonośnych. Należy dodać, że w głębokich 

poziomach wodonośnych przy długotrwałym braku opadów dochodzi do długotrwałego 

obniżenia zwierciadła wód podziemnych (poniżej 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 
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hydrogeologiczną należy uznać okres, w którym zwierciadło wielokrotnie i systematycznie 

obniża się poniżej SNG [19, 21]. 

Wyznaczenie okresów i częstotliwości występowania suszy hydrogeologicznej 

wykonano na podstawie interpretacji wieloletnich ciągów pomiarowych zwierciadła wód 

podziemnych. Uwzględniając przedstawione powyżej metody wychodzące wprost ze stanu 

SNG, do identyfikacji okresów i intensywności suszy zastosowano nowatorską modyfikację 

przedstawioną przez Tarkę i Staśko (2010). Poprzez stosowną analizę statystyczną danych z 

wielolecia uzyskuje się na połączonych wykresach okresy suszy hydrogeologicznej. W tym 

celu wyznaczone zostaną wartości średnich niskich stanów (SNG) z najniższych stanów 

rocznych (tzw. stan średni niski), następnie obliczone zostaną wartości średniej ruchomej, co 

przy założeniu, że susza hydrogeologiczna jest procesem długotrwałym, pozwoli 

wyeliminować wahania okresowe (sezonowe) oraz odchylenia przypadkowe. Następnie 

obliczono odchylenia otrzymanych w ten sposób wyników od wartości średniej dla całego 

przyjętego okresu wielolecia. Takie porównanie umożliwiło statystyczną analizę 

nieprzypadkowych zmian w szeregach czasowych. Otrzymane wyniki odniesiono do wartości 

standardowego odchylenia, a ostateczna interpretacja będzie 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 przy tym uwzględnia wystąpienia płytkiej i głębokiej suszy 

hydrogeologicznej w oparciu o wskazane wcześniej stany charakterystyczne SNG i 

½(SNG+NNG). Zatem analiza wyników pozwoliła na wskazanie czy w obszarze działania 

RZGW w Szczecinie są rejony, w których występuje wieloletni trend opadania zwierciadła 

wód podziemnych. 

2.2 Szacowanie intensywności i czasu trwania suszy 

2.2.1 Intensywność i czas trwania suszy - wskaźniki meteorologiczne 

Jedną z najbardziej powszechnych klasyfikacji intensywności suszy meteorologicznej 

jest charakterystyka wilgotnościowa miesięcy wg Kaczorowskiej (1962). Jest to klasyfikacja 

umożliwiająca wskazanie lat suchych ze względu na suszę atmosferyczną. Za rok lub sezon 
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suchy przyjmuje taki, w którym opady wynoszą poniżej 90% średniej sumy z wielolecia - 

przyjmowanej jako norma (90-110%). W tym wyróżnia się kategorie: suchy - od 75 do 89%, 

bardzo suchy - od 50 do 74%, skrajnie suchy – opad poniżej 50% normy. Dla okresów 

miesięcznych za miesiąc przeciętny przyjmuje się ten z opadem od 75 do 125% normy, suchy 

– od 50 do 74%, bardzo suchy - od 25 do 49%, a skrajnie suchy – opad poniżej 25% normy. 

Oprócz powyższej klasyfikacji w opracowaniu wykorzystano wskaźnik 

rekomendowany przez IMGW czyli wskaźnik standaryzowanego opadu SPI (Standardized 

Precipitation Index). Wskaźnik ten wymaga danych jedynie w zakresie wysokości opadu. 

NAZWA 
SKALA 

CZASOWA 
JEDNOSTKI 

OPIS WARTOŚCI PROGOWE 

SPI 

Wskaźnik 
standaryzowanego 

opadu 

miesiąc 

[mm] 

Standaryzowana 
wartość 

odchylenia 
sumy 

miesięcznej 
opadów od 

normy 
wieloletniej 

 

Przedziały ostroś i suszy 
at osferycznej 

Wartości SPI 

normalny (0,5 ÷ -0,5  

umiarkowanie suchy [0,5 ÷ -1,5) 

bardzo suchy [-1,5 ÷  2) 

ekstremalnie suchy ≤ -2 

(źródło: http://posucha.imgw.pl) 

Wskaźnik SPI jest standaryzowaną wartością opadu. Standaryzacja w sensie 

statystycznym oznacza sprowadzenie rozkładu prawdopodobieństwa badanej wielkości do 

standaryzowanego rozkładu normalnego. W przypadku wskaźnika SPI standaryzacji są 

podawane znormalizowane ciągi homogeniczne opadów. Oblicza się go na podstawie 

wieloletnich ciągów sum opadu w określonym przedziale czasowym (miesiąc, okresy 3-, 6-, 

9- miesięczne, okres wegetacji, półrocze letnie, półrocze zimowe, rok, okresy kilkuletnie). SPI 

dla okresu 1-6 miesięcy służą do monitoringu krótkotrwałych lub sezonowych susz, SPI 

obliczane dla 12 miesięcy służy do monitoringu susz wielomiesięcznych 

(średnioterminowych), SPI dla 24-48 miesięcy susz kilkuletnich (długoterminowych). W 

opracowaniu zostanie przyjęty miesięczny interwał obliczeniowy wskaźnika SPI. Zaletą 

wskaźnika SPI jest to, że może on być określony dla różnych kroków czasowych i dla różnych 

warunków klimatycznych, sprawdza się w ocenie surowości suszy. Dodatkowo jest 

przydatnym narzędziem w systemach wczesnego ostrzegania o suszy i służy do wykrywania 
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obszarów wrażliwych na występowanie suszy [22]. Normalizacja na potrzeby opracowania 

zostanie wykonana wg funkcji f(P)=u= 3√P (gdzie: P - pomierzona suma opadów, u - 

przekształcona znormalizowana suma opadów). 

 

2.2.2 Intensywność i czas trwania suszy rolniczej wraz z oceną susz w ujęciu typów siedlisk 

 Zagadnienie intensywności suszy rolniczej (glebowej) zrealizowano z wykorzystaniem 

standaryzowanego wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego szczegółowo opisanego w 

poprzednim podrozdziale. Wskaźnik ten wprowadza trzy klasy intensywności suszy i 

odpowiadające im wartości progowe jej wskaźnika (schemat poniżej).  

KLASA SUSZY ROLNICZEJ INTENSYWNOŚĆ SUSZY 
PRZEDZIAŁ WARTOŚCI 

WSKAŹNIKA 
STANDARYZOWANEGO 

1 

2 

3 

umiarkowana 

silna 

ekstremalna 

-0,5 –  -1,49 

-1,5 – -1,99 

≤ -2,0 

 

 W analizach suszy rolniczej wykorzystano także istniejące opracowania 

kartograficzne, tj. mapy glebowo-rolnicze 1 : 500 000. W opracowaniu wykorzystano 

również istniejące materiały kartograficzne związane z suszą rolniczą (glebową). Zasoby 

Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) - http://www.susza.iung.pulawy.pl/ 

stanowią cenne źródło danych liczbowych i opracowań mapowych za lata 2009-2011 w 13 

okresach sześciodekadowych (od 1.IV-31.V do 1.VIII-30.IX) - zasoby danych to m.in. Mapy 

KWB.  

 Pośrednio, szacowania intensywności i czasu trwania suszy w ujęciu aspektu III (a 

właściwie jej występowania w przeszłości) można dokonać w oparciu o ocenę stanu 

zachowania wybranych siedlisk przyrodniczych zależnych od wody, w tym szczególnie 

przyjęte wskaźniki w obrębie parametru „specyficzna struktura i funkcje” oraz podawane 

zagrożenia (źródło danych: Monitoring siedlisk przyrodniczych i gatunków GIOŚ, baza danych 

LP – inwentaryzacja siedlisk w roku 2007, dane Wojewódzkich Zespołów Specjalistycznych, 

baza danych Klubu Przyrodników dotycząca rozmieszczenia i stanu zachowania siedliska 
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7230 oraz wybranych gatunków na podstawie inwentaryzacji terenowej w latach 2008-2011) 

oraz rozmieszczenia historycznego i aktualnego gatunków roślin ściśle uzależnionych od 

właściwych warunków wodnych (wysokiego stopnia uwilgotnienia – np. lipiennik Loesela 

Lipari loeselii. W metodyce celowo pominięto większość gatunków roślin i zwierząt, gdyż są 

one bezpośrednio związane z siedliskami przyrodniczymi, a ich stan zachowania wynika z 

jakości siedliska. Dla realizacji zadań projektu wykorzystano rozwiązanie polegające na 

tabelarycznym opracowaniu wykazu siedlisk przyrodniczych stwierdzonych i potencjalnie 

występujących w obszarze zarządzanym przez RZGW Szczecin wraz z charakterystyką i oceną 

podatności/odporności na suszę hydrologiczną (schemat poniżej). 

KOD/NAZWA 

SIEDLISKA 
CHARAKTERYSTYKA 

KLUCZOWE 

WARUNKI 

SPRZYJAJĄCE 

ROZWOJOWI 

OCENA 

PODATNOŚCI/ODPORNOŚCI NA 

SUSZĘ 

OCENA PODATNOŚCI/ODPORNOŚCI NA SUSZĘ 

1  – bardzo silnie narażone na zjawisko suszy  

2  – narażone na zjawisko suszy  

3  – narażone na zjawisko suszy w stopniu umiarkowanym 

4  – nieznacznie narażone na zjawisko suszy (w okresie dłuższym niż 5 lat) 

 

 Jako siedliska służące analizie występowania zjawiska suszy („dobre” identyfikatory, 

jednocześnie umożliwiające ekstrapolowanie wyników w stosunku do pozostałych siedlisk) 

wykorzystano: 

• *7110 - torfowiska wysokie z roślinnością torfotwórczą (żywe) (siedlisko umożliwia 

analizę oddziaływania suszy na ekosystemy mokradłowe zasilane wodami 

opadowymi oraz związane z nim gatunki roślin i zwierząt),  

• 7140 - torfowiska przejściowe i trzęsawiska (siedlisko umożliwia analizę 

oddziaływania suszy na ekosystemy mokradłowe zasilane zarówno wodami 

opadowymi jak też podziemnymi oraz związane z nim gatunki roślin i zwierząt),  

• 7230 - górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i 

mechowisk (siedlisko umożliwia analizę oddziaływania suszy na ekosystemy 
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mokradłowe zasilane wodami podziemnymi oraz związane z nim gatunki roślin i 

zwierząt),  

• *91E0 - łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (siedlisko umożliwia analizę 

oddziaływania suszy na ekosystemy związane z zalewem wód powierzchniowych oraz 

związane z nim gatunki roślin i zwierząt).  

Jako gatunek służący analizie występowania suszy (wspomagający i uzupełniający 

analizę siedliskową) przyjęto lipiennika Loesela – na podstawie stanowisk historycznych oraz 

aktualnych (głównie z uwagi na istniejące, aktualne dane dotyczące rozmieszczenia gatunku 

na obszarze całego kraju – źródło danych – baza GIS Klubu Przyrodników oraz ekologię 

gatunku, którego występowanie ściśle uzależnione jest od korzystnych warunków wodnych). 

Uwaga: powyższą analizę należy traktować jako fakultatywną, uzależnioną od jakości 

dostępnych materiałów na temat historycznego występowania gatunku w Polsce a 

szczególnie w obszarze zarządzanym przez RZGW Szczecin. 

 

2.2.3 Intensywność i czas trwania suszy hydrologicznej  

 Ocenę poziomu suszy hydrologicznej przeprowadzono z wykorzystaniem szeregu 

parametrów o charakterze bezwzględnym i względnym stanowiącym o poziomie głębokości 

stwierdzonych niżówek. W pierwszej kolejności dla każdej niżówki określono przepływ 

ekstremalny niżówki - τmax, czas trwania - dmax oraz przepływ średni Qśrn, a także wielkość 

niedoboru przepływu niżówki ekstremalnej (deficytu niżówki).  

 

2.2.4 Intensywność i czas trwania suszy w wodach podziemnych 

Wskaźnikiem ogólnie charakteryzującym czas trwania niżówek w wodach 

podziemnych jest procentowy udział stanów poniżej wartości średniej z minimów w okresie 

obserwacji. Kryterium klasyfikacyjnym jest zatem czas trwania suszy i ich podział na płytkie 

sezonowe niżówki po głębokie wieloletnie susze hydrogeologiczne. 

Na wykresach zostały zinterpretowane zmiany położenia zwierciadła i odchylenia od 

wartości średniej z wielolecia. 
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Na podstawie wyników, jako suszę hydrogeologiczną zaproponowano i przyjęto, 

zgodnie z koncepcją Staśki i in., (2008) okres, kiedy ujemne odchylenia wartości średniej 

ruchomej od średniej dla całego okresu obserwacji są większe od 50% [21]. 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 zinterpretowano 

oddzielenie dla płytkich i głębokich horyzontów wodonośnych, zważywszy, że susze 

długotrwałe dotyczyły właśnie poziomów wgłębnych. 

Intensywność suszy hydrogeologicznej oceniono w oparciu o metodę wskazaną przez 

Kazimierskiego i in., [4], w której rozgraniczone zostaje wystąpienie płytkiej oraz głębokiej 

niżówki (suszy) hydrogeologicznej. Wybór ten jest podyktowany głównie jednoznacznością 

przyjętych kryteriów i bezpośrednim przełożeniem pomiarów na wynik. W warunkach 

stałego nadzoru i konieczności odniesienia aktualnych danych do stanów granicznych 

zaproponowane rozwiązanie nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Stany SNG i NNG 

zostają ustalone dla wybranego wielolecia i bieżące obserwacje są z nimi porównywane. 

Kryteria te można odnosić także do poziomów wód wgłębnych. Określenie stopni suszy jest 

dzięki temu, zgodnie z założeniem, nieskomplikowane i odnosi się bezpośrednio do wartości 

obserwowanych. 

– wystąpienie płytkiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej SNG ≥ G > ½ (SNG + NNG) 

– wystąpienie głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej  G ≤ ½ (SNG + NNG) 

 

Zinterpretowano dane punktowe, przede wszystkim z przekazanej bazy danych dla 

punktów monitoringu sieci krajowej (SOBWP) z lat 1975-2010. Są to najczęściej 

reprezentatywne punkty dla regionu/jednostki hydrogeologicznej/JCWPd, o największej 

wiarygodności oraz długości obserwacji spełniającej warunki analizy zjawiska suszy. Przy 

czym w poszczególnych punktach okres obserwacji może być znacznie krótszy i nie dawać 

możliwości interpretacji. Nie każdy punkt monitoringu wód o zwierciadle swobodnym może 
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spełniać warunki niezbędne dla oceny niżówki hydrogeologicznej. Wstępnie przyjęto, że 

warunki te spełnia każdy punkt ujmujący zwierciadło swobodne zalegające na głębokości 

mniejszej lub równej 10 metrów. Biorąc jednak pod uwagę, że zdecydowana większość 

punktów sieci krajowej na obszarze działania RZGW w Szczecinie, obejmuje wody głębszych 

naporowych poziomów wodonośnych (80%), większy nacisk tym samym położono na 

interpretację suszy hydrogeologicznej tych właśnie horyzontów, najczęściej o charakterze 

użytkowym. Zatem przyjęta metodyka pozwoliła bardzo dobrze ocenić to zjawisko, gdyż 

prawidłowo interpretuje właśnie długotrwałe okresy suszy, charakterystyczne dla wód 

wgłębnych. Jest to tym bardziej korzystne, że wody podziemne stanowią główne źródło 

zaopatrzenia ludności praktycznie na całym obszarze (za wyjątkiem Szczecina) i analiza wód 

wgłębnych wydaje się znacznie ważniejsza niż wód gruntowych często powiązanych 

bezpośrednio z reżimem rzecznym i okresami suszy hydrologicznej. Dane z sieci obserwacji 

wód gruntowych (SOWG) z IMGW nie były planowane do pozyskania. Obejmuje ona pomiary 

w studniach gospodarskich z częstotliwością raz na tydzień i do 2002 r. prowadzono je w 

ponad 300 punktach, natomiast obecnie jest to jedynie 35 punktów rozmieszczonych na 

terenie całego kraju.  

Przegląd istniejących sieci monitoringów regionalnych i lokalnych wstępnie wskazał, że 

w analizie mogłyby być także przydatne dane z sieci Wolińskiego Parku Narodowego, które 

obejmują lata 2000-2010, a zatem minimalny okres, który można uznać zgodnie z 

wcześniejszym założeniem za problematyczny/dostateczny. Inne istniejące monitoringi, typu 

regionalnego lub lokalnego, nie spełniają kryteriów długości lub częstotliwości obserwacji. 

Wiele z nich nie jest reprezentatywna, gdyż służy badaniom jakości lub nie gromadzi ciągłych 

obserwacji z wielolecia. 

2.3. Metody analizy trendu zmian zjawiska suszy 

2.3.1 Metody wskazania obszarów predysponowanych do występowania suszy 

 Na podstawie uzyskanych wyników wskaźników intensywności i czasu trwania suszy 

(jej wszystkich faz) wykonano mapy rozkładu przestrzennego, które stanowią materiał 
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wyjściowy do analiz polegających na wskazaniu obszarów, na których najczęściej 

odnotowano występowanie zjawiska suszy. W tym celu wykorzystano metody analiz 

przestrzennych w oparciu o zbudowany system kryteriów progowych i założeń. 

 

2.3.2. Zmiany czasowe występowania zjawiska suszy 

 Tendencje zmian paramentów identyfikujących susze (opadów, przepływów, stanów 

wód podziemnych) oraz wskaźników suszy określono za pomocą, powszechnie stosowanej w 

klimatologii i hydrologii, regresji jednowymiarowej. Analizy zmian czasowych suszy 

wykonano na wartościach miesięcznych i rocznych w celu prześledzenia kierunku zmian 

intensywności zjawiska na przestrzeni wielolecia. Dodatkową informację o tendencji zmiana 

intensywności stwierdzonych susz stanowią zestawienia tabelaryczne i graficzne 

prezentujące daty wystąpienia wartości ekstremalnych poszczególnych miar poziomu każdej 

z faz suszy. Analiza wartości ww. zestawień pozwala na wskazanie okresów (np. przedziałów 

lat) w których wystąpił trend trwałych warunków suszy czyli zaistniała wieloletnia tendencja 

do występowania lat suchych lub lat z suszą np. hydrogeologiczną. 

2.4. Wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy i ich 

graficzna prezentacja (ELEMENT B) 

 Na podstawie wyników uzyskanych w toku analiz elementu A (Analiza występowania 

zjawiska suszy) oraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska 

przyrodniczego sporządzono mapy obszarów narażonych na skutki występowania suszy. 

Techniczne aspekty wykonania map definiuje narzędziowość oprogramowania ArcGIS. 

Przyjęta konwencja prezentacji graficznej zakładała dwa poziomy wizualizacji: 

I.) - mapy punktów pomiarowych z zaznaczonym poziomem narażenia na skutki 

występowania susz (wizualizacja z wykorzystaniem symbolizacji stopniowanej wg 

skali barwnej oraz rozmiaru symboli w zależności od wielkości zjawiska), 

II.) - mapy rozkładu przestrzennego obszarów narażonych na skutki występowania 

susz (metody interpolacji przestrzennej - narzędzia ArcGIS). 
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2.5. Metody analizy potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego 

 Na podstawie danych katastralnych, danych hydrologicznych i hydrogeologicznych 

oraz wiedzy eksperckiej i literaturowej przeprowadzono analizę potrzeb wodnych dla 

zaopatrzenia ludności w wodę do przeznaczoną do spożycia (aspekt I), zaopatrzenia w wodę 

sektora gospodarki, w tym w szczególności produkcji rolniczej (aspekt II) oraz zaspokojenia 

potrzeb środowiska naturalnego (aspekt III). Względem oceny potrzeb wodnych dla I i II 

aspektu wykonano analizy wielkości poborów przyznanych w pozwoleniach wodnoprawnych 

oraz poborów rzeczywistych, dotyczących użytkowych poziomów wodonośnych o napiętym i 

swobodnym zwierciadle, zalegających zarówno w płytszych jak i głębszych strukturach 

hydrogeologicznych. Jednak jako podstawowe wartości wskaźnikowe odpowiedzialne za 

ewentualne pogłębienie i wydłużenie czasu trwania suszy przyjęto wartości rzeczywistego 

poboru wód podziemnych w 2010 r. odniesione do stanu zasobów. Dodatkowo na podstawie 

pozwoleń określono dopuszczane średnie dobowe pobory, a także pobory maksymalne wraz 

z przeliczeniami na wartości roczne. Analogiczne postępowanie dotyczyło szacowania 

realizacji potrzeb wodnych z zasobów wód powierzchniowych. Zapewnienie potrzeb 

wodnych środowiska naturalnego określono z wykorzystaniem eksperckiej metody opisanej 

wraz z częścią wynikową.  

2.6. Metody wyznaczenia obszarów narażonych na skutki występowania suszy  

 W myśl realizowanych celów i aspektów opracowania „Projektu planu …” za obszar 

narażony na skutki występowania suszy uważa się obszar spełniający poniższe warunki: 

- na którym stwierdzono na podstawie analizy występowania zjawiska suszy, jej 

intensywności i czasu trwania tendencję (podatność) pojawiania się okresów suchych z 

punktu widzenia parametrów meteorologicznych oraz z głęboką i długotrwałą suszą 

hydrologiczną odzwierciadlającą się w dynamice zasobów wód podziemnych, 

- gdzie czynnik antropogeniczny w postaci stwierdzonych intensywnych poborów wód 

podziemnych i powierzchniowych sprzyja utrzymywaniu się lub/i pogłębianiu suszy.  
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 Delimitację obszarów przeprowadzono w oparciu o zestaw danych liczbowych 

wyników elementu A przypisanych w formie atrybutów do wektorowych warstw 

informacyjnych oraz wyników analizy potrzeb wodnych użytkowników. 

 

2.7. Metody hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

(ELEMENT C) 

 Celem nadrzędnym hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

była ocena, które z obszarów narażonych na skutki suszy (wyniki analizy elementu B) 

wymagają wprowadzenia działań łagodzących. W ramach niniejszego zadania 

przeprowadzono analizę znaczenia obszarów narażonych na skutki suszy z uwzględnieniem 

aspektów zaopatrzenia ludności i gospodarczego wykorzystania wody oraz zaspokojenia 

potrzeb wodnych środowiska naturalnego.  

 Pytania podstawowe na jakie będzie odpowiadał przyjęty schemat postępowania 

analitycznego to: 

1 - czy susza wystąpiła na danym terenie? 

2 - jaki stwierdzono poziom jej intensywności i czas trwania? 

3 - jaki jest poziom zagrożenia skutkami suszy na danym terenie we 

wszystkich trzech aspektach? 

 
 Analizy hierarchizacji obszarów mają z jednej strony wymiar kartograficzny a drugiej 

zaś przyjmują formę klasyfikacji/stopniowania w ujęciu zestawienia cech, parametrów 

stanowiących o zaliczeniu danego obszaru do danej klasy.  
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2.8. Metody przyjęte w zakresie określenia indykatywnych wskaźników suszy 

(ELEMENT D) 

 Założeniem wprowadzenia indykatywnych wskaźników suszy była jednoznaczna 

kwalifikacja stopnia zagrożenia suszą. Wymogiem jest by wartości progowe bezpośrednio 

odpowiadały faktycznie zaobserwowanym wartościom, przez co wskaźniki uzyskują 

wiarygodność i adekwatność co do warunków lokalnych kształtujących przebieg zjawiska 

suszy na danym terenie. Wykorzystanie wskaźników indykatywnych ma zapewnić efektywne 

narzędzie do zarządzania kryzysowego i ochrony w sytuacjach wystąpienia zjawisk 

ekstremalnych jakimi są susze (zapewnienie realizacji zadań zgodnie z Ustawą Prawo wodne 

Art. 88r. i s.). Wskaźniki indykatywne suszy jakie dotychczas były wykorzystywane w Polsce 

to komponenty systemu oceny zagrożenia suszą funkcjonującego w ramach Prognostyczno-

operacyjnego system udostępniania charakterystyk suszy IMGW. System ten dostarcza 

wybranych informacji dotyczących wykrywania, analizy intensywności i czasu trwania oraz 

oceny podatności i prognozy zagrożenia wystąpienia suszy meteorologicznej i hydrologicznej 

na terenie kraju. Schemat funkcjonowania wymienionego systemu przedstawia poniższy 

rycina (rys 2.8.1). 

 Przedstawiony schemat oceny i prognozy zagrożenia suszą jest wymagający pod 

względem danych wejściowych i skomplikowany z punktu widzenia potrzeb opracowania 

„Projekt planu występowania zjawiska suszy..”. Zatem wskaźniki wypracowane dla obszaru 

RZGW Szczecin wyprowadzono z empirycznych zależności, na podstawie stwierdzonych 

prawidłowości okresów występowania suszy jej przebiegu i intensywności. Kryteria 

wydzieleń przedziałów wartości wyników poszczególnych wskaźników zawierają 

jednoznaczną interpretację w kontekście podejmowania działań przeciwdziałania skutkom 

suszy z uwzględnieniem aspektów I, II i III. Zgodnie z powyższym w opracowaniu 

wypracowane wskaźniki indykatywne pozwalają ustalić poziom zagrożenia suszą oraz 

wskazówki do stworzenia trybu postępowania ostrzegawczego. 
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Rys. 2.8.1 Schemat architektury systemu oceny i prognozy zagrożenia suszą - IMGW 

(http://posucha.imgw.pl) Na czerwono zaznaczono komponenty kluczowe z punktu widzenia procesu 

podejmowania decyzji w sytuacji wystąpienia zjawiska suszy. 

2.9. Metody przyjęte w realizacji elementów od E do I 

 Realizacja ELEMENTÓW od E do I przebiegała m.in. zgodnie z wymogami i wytycznymi 

istniejących dokumentów oraz opracowań eksperckich odnoszących się do skali regionalnej, 

krajowej oraz międzynarodowej. 

W zestawieniu poniżej zamieszczono podstawowe metody działań oraz źródła służące 

realizacji ELEMENTÓW od E do I projektu.  

 

Nazwa i tytuł elementu Główne metody realizacji 
Podstawowe źródła 

odniesienia 

(ELEMENT E)  
Ocena możliwości 
powiększenia dyspozycyjnych 
zasobów wodnych w 
zhierarchizowanych obszarach 
narażonych na skutki 
występowania suszy wraz z 
ocena celowości i możliwości 
zastosowania różnych form 
retencji w obszarach 
wymagających zwiększenia 
zasobów wodnych. 

ocena i analiza aktualnego poziomu 
dyspozycyjnych zasobów wodnych w oparciu o 
posiadany zbiór danych i materiały 
udostępnionych opracowań; 

wskazanie na obszarze RZGW Szczecin rozkładu 
przestrzennego liczby i rodzaju planowanych 
inwestycji w zakresie różnych form retencji wraz 
z oceną potencjału ich zastosowania względem 
wyników analizy potrzeb wodnych 
użytkowników; 

analiza uzasadniająca celowość zwiększenia 

Opracowania oraz dane 
katastralne 
udostępnione przez 
Zamawiającego; 

Mapy wynikowe 
elementów A, B, C, D 
oraz Mapa MPHP 

Programy Małej Retencji 
dla województw 
zachodniopomorskiego, 
pomorskiego i 
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retencyjności w zhierarchizowanych obszarach 
wymagających działań zmierzających do 
zwiększenia ich zasobów wodnych 

lubuskiego 

(ELEMENT F) 

 Opracowanie katalogu działań 
służących łagodzeniu skutków 
suszy wraz ze wskazaniem 
podmiotów odpowiedzialnych 
za ich realizację. 

analiza opracowań, dokumentów i przegląd 
dostępnej literatury w zakresie tematyki 
rozwiązań służących łagodzeniu skutków suszy. 

przygotowanie szczegółowego katalogu działań 
służących łagodzeniu skutków suszy w formie 
zestawienia tabelarycznego. Tabela możliwych 
do wdrożenia rozwiązań.  

wyczerpujący opis charakteryzujący poszczególne 
rozwiązania oraz wskazujący zasadność ich 
zastosowania. 

rozeznanie i wskazanie podmiotów 
odpowiedzialnych za realizację zadań związanych 
z łagodzeniem i przeciwdziałaniem skutkom 
suszy. 

m.in. „SPRAWOZDANIE 
KOMISJI DLA 
PARLAMENTU 
EUROPEJSKIEGO I RADY 
Trzecie sprawozdanie 
uzupełniające komunikat 
w sprawie rozwiązania 
problemu dotyczącego 
niedoboru wody i susz w 
Unii Europejskiej - 
COM(2007) 414 wersja 
ostateczna z 18.7.2007; 

Przegląd POLITYKI W 
DZIEDZINIE NIEDOBORU 
WODY I SUSZ 

Wytyczne 
międzynarodowych 
instytucji wymienionych 
w tekście nad tabelą 

(ELEMENT G)  

Określenie listy działań 
priorytetowych wraz z oceną 
ich skuteczności w 
zhierarchizowanych obszarach 
narażonych na skutki 
występowania suszy, w tym 
propozycje budowy, 
rozbudowy lub przebudowy 
urządzeń wodnych. 

Wnioskowanie na podstawie danych i wyników 
uzyskanych w toku analiz elementów od A do F.  

Wskazanie rozwiązań i ich lokalizacji (np. 
budowy, przebudowy urządzeń wodnych) na 
podstawie wyników elementu E. 

Ocena skuteczność proponowanych działań 
priorytetowych  

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz z punktów 
od A do F oraz wnikliwa 
analiza opracowań i 
dokumentów 
udostępnionych przez 
Zlecającego 

(ELEMENT H)  

Wskazanie propozycji zakresu 
działań priorytetowych w 
zakresie korzystania z zasobów 
wodnych oraz zmian 
naturalnej i sztucznej retencji 

Analiza wyników prac ELEMENTU G oraz przegląd 
dokumentów i dostępnej literatury przedmiotu. 

Rekomendacja konkretnych priorytetowych 
działań w zakresie zmiany wytycznych i 
rozporządzeń korzystania z zasobów wodnych 
oraz warunków i sposobów retencji wód. 

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz ELEMENTU 
G wraz z odniesieniami 
do krajowych systemów 
zarządzania kryzysowego  

(ELEMENT I) Przedstawienie 
wskaźnikowych wytycznych do 
sporządzenia planu 
przeciwdziałania skutkom 
suszy 

Analiza wyników prac wszystkich ELEMENTÓW 
projektu w celu stworzenia wskaźnikowych 
wytycznych do sporządzenia planu 
przeciwdziałania skutkom suszy. 

Punktem wyjścia będą 
wyniki analiz wszystkich 
ELEMENTÓW projektu 
oraz treść ustawy Prawo 
Wodne 
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2.10. Metody graficznej prezentacji wyników 

 W opracowaniu zaproponowano i wdrożono szereg metod i technik graficznej 

prezentacji wyników. Należą do nich zarówno diagramy i wykresy związane z prezentacją 

wyników liczbowych oraz wizualizacje kartograficzne a także schematy ideologiczne. We 

wcześniejszych częściach opracowania metodycznego wskazano stosowanie kartograficznych 

środków prezentacji zmienności zjawisk w ujęciu przestrzennym (mapy prezentujące wyniki 

w punktach sieci monitoringu oraz mapy rozkładu przestrzennego). Dla zobrazowania 

charakteru zjawisk ich ilościowego i jakościowego wykorzystano wykresy i diagramy 

wykonane w oprogramowaniu MS Office - MS Excel. 
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 3. Charakterystyka zjawiska suszy - wyniki analiz elementu A  

Analiza występowania zjawiska suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie obejmująca 

wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy wraz z określeniem 

ich rozkładów przestrzennych i przedstawieniem graficznym po zagregowaniu ww. 

wskaźników wraz ze wskazaniem trendów zmian zjawiska. 

3.1. Występowanie i analiza intensywności oraz czasu trwania suszy meteorologicznej 

 Zakres punktów pomiarowych z których dane posłużyły do analizy zagadnienia suszy 

meteorologicznej zestawiono w poniższej tabeli oraz na rysunku (tab. 3.1.1, rys. 3.1.1). Ze 

zbioru danych opracowania „Analiza stanu zasobów wodnych w obszarze RZGW Szczecin." Z 

47 posterunków i stacji meteorologicznych wybrano 33 punkty. Kryterium wyboru była 

kompletność danych w sensie długości serii danych. Posterunki uwzględnione w analizie są w 

układzie sum miesięcznych opadu [mm] i pokrywają wielolecie 1961-2002.  

 W celu przeprowadzenia analiz z wykorzystaniem danych sum dobowych opadów i 

dobowych wartości temperatur powietrza posłużono się zasobami portalu 

www.tutiempo.net (dane dla 6 stacji meteorologicznych dla wielolecia 1980-2010).  

Tab. 3.1.1 
Zestawienie posterunków opadowych i meteorologicznych uwzględnionych w analizach projektu. 

Nr
1
 Posterunek 

Nr regionu 
bilansowego 

Zlewnia/Region 
bilansowania wód 

Szer. N Dług. E Zakres 
danych

Dane za 
lata 

1 Kostrzyn 01 Odra graniczna 52° 35' 14° 40' Pm 1961-2002 

2** Słubice 01 Odra graniczna 52° 21' 14° 36' 
Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 

3** Świnoujście 02 
Międzyodrze – Zalew 
Szczeciński... 

53° 55' 14° 14' 
Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 

7 Cybinka 03 Pliszka 52° 12' 14° 49' Pm 1961-2002 

8 Boczów 03 Pliszka 52° 19' 14° 57' Pm 1961-2002 

9 Boleszkowice 04 Myśla 52° 43' 14° 34' Pm 1961-2002 

10 Giżyn 04 Myśla 52° 57' 15° 1' Pm 1961-2002 

11 Myślibórz 04 Myśla 52° 55' 14° 52' Pm 1961-2002 

12 Warnice 04 Myśla 52° 51' 14° 41' Pm 1961-2002 

13 Gozdowice 05 Kurzyca - Słubia 52° 46' 14° 19' Pm 1961-2002 

15 Chojna 06 Rurzyca-Tywa 52° 58' 14° 26' Pm 1961-2002 

16** 
Szczecin-
Dąbie 

01 Odra graniczna 53° 24' 14° 37' 
Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 
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17 Binowo 07 Płonia 53° 18' 14° 39' Pm 1961-2002 

18 Linie 07 Płonia 53° 11' 14° 45' Pm 1961-2002 

19 Mielęcin 07 Płonia 53° 4' 14° 54' Pm 1961-2002 

20 Płotno 07 Płonia 53° 5'  15° 18'  Pm 1961-2002 

21 Turze 07 Płonia 53° 12' 14° 53' Pm 1961-2002 

22 Żelewo 07 Płonia 53° 18' 14° 52' Pm 1961-2002 

23 Choszczno 08 Ina 53° 10' 15° 25' Pm 1961-2002 

24 Goleniów 08 Ina 53° 34' 14° 49' Pm 1961-2002 

25 Ińsko 08 Ina 53° 26'  15° 33'  Pm 1961-2002 

26 Krzęcin 08 Ina 53° 5' 15° 29' Pm 1961-2002 

27 Lisowo 08 Ina 53° 26' 15° 18' Pm 1961-2002 

28 Suchań 08 Ina 53° 17' 15° 19' Pm 1961-2002 

31 Kartlewo 11 Dziwna 53° 48' 14° 48' Pm 1961-2002 

33** Resko 12 Rega 53° 46' 15° 25' 
Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 

34 Trzebiatów 12 Rega 54° 3' 15° 15' Pm 1961-2002 

35** Kołobrzeg 14 Parsęta 
54° 11' 
1,099" 

15° 35' 
3,600" 

Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 

40 Wielanowo 14 Parsęta 53° 52' 16° 19' Pm 1961-2002 

44** Koszalin 15 
Przymorze od Parsęty 
do jeziora Jamno 

54° 12' 16° 9' 
Pm 
Pd, T 

1961-2002 
1980-2010 

45 Łobzowo 16 Wieprza 54° 8' 17° 14' Pm 1961-2002 

46 Sławno 16 Wieprza 54° 21' 16° 40' Pm 1961-2002 

47 Polanów 16 Wieprza 54° 7' 16° 41' Pm 1961-2002 

Objaśnienia:  
1 

- numery posterunków opadowych zgodnie z numeracją przyjętą w opracowaniu udostępnionego przez RZGW 
Szczecin pt.: "ANALIZA STANU ZASOBÓW WODNYCH W OBSZARZE RZGW SZCZECIN. OCENA HYDROLOGICZNO-
METEOROLOGICZNA WÓD POWIERZCHNIOWYCH - Część I Opady atmosferyczne." - IMGW Poznań; ** - 
posterunki meteorologiczne znajdujące się w bazie www.tutiempo.net; Pm - sumy miesięczne opadów; Pd - 
sumy dobowe opadów; T - dane średnich temperatur powietrza atmosferycznego 
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Rys. 3.1.1 Mapa lokalizacji posterunków opadowych. 
Objaśnienia: dane z zakresu wielolecia 1961-2002 pochodzą z opracowania udostępnionego przez RZGW 
Szczecin - "Analiza stanu zasobów wodnych w obszarze RZGW Szczecin. Ocena hydrologiczno-meteorologiczna 
wód powierzchniowych - Część I Opady atmosferyczne."; dane dla wielolecia 1980-2010 pozyskano z 
www.tutiempo.net (dane nt. sum dobowych opadów i średniej temperatury powietrza atmosferycznego). 

 

 Metodę niedoborów opadowych (SPI), służącą identyfikacji lat oraz miesięcy bardzo 

suchych (-1,5 < SPI < -2) i ekstremalnie suchych (SPI <-2) zastosowano do danych 

stanowiących sumy miesięczne opadów pokrywających wielolecie 1961-2002 i 

reprezentujących 33 punkty lokalizacyjne w obszarze RZGW Szczecin (zał. Ia, Ib). Wyniki 
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współczynnika SPI dowodzą, że lata w których większość miesięcy wykazała suszę 

meteorologiczną to 1963, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1982, 1996, 1997. Natomiast 

miesiącami, w których najczęściej dochodziło do sytuacji niedoborów opadowych były luty, 

październik oraz marzec, kwiecień i styczeń wraz z grudniem - (rys. 3.1.2). W układzie 

półroczy to styczeń i luty cechowały się skrajnie suchymi warunkami opadowymi. Zaś w 

półroczu letnim skrajnie suchymi miesiącami były najczęściej lipiec oraz wrzesień, zaś bardzo 

suchymi miesiącem był październik.  

 
Rys. 3.1.2 Liczba miesięcy skrajnie i bardzo suchych w wieloleciu 1961-2002. 

 Wyniki analizy liczby dni bezopadowych (Ndbp), wskazały na okresy w których 

kolejne dni były bezopadowe i okres ten był dłuższy niż 20dni (okresy długotrwałej posuchy - 

okresy suszy atmosferycznej). Zgodnie z przyjętą metodyką okres ten przerywa 1 lub 2 

kolejne dni o łącznej sumie opadów powyżej 2,0 mm w okresie wegetacyjnym. Analizy 

wykonano dla danych z wielolecia 1980-2010 dla 6 stacji meteorologicznych. Wyniki 

zagregowano do poziomu danych miesięcznych i porównano z wynikami SPI. W analizie 

porównawczej uwzględniono ten sam okres czasowy tj., wielolecie 1980-2002 (23 lata). 

Analizy prowadzono na danych pozyskanych z zasobów www.tutiempo.net; na danych 

dobowych za lata 1980 - 2010 (posterunki: KOŁOBRZEG, KOSZALIN, RESKO, SŁUBICE, 

SZCZECIN, ŚWINOUJŚCIE) (zał. II a- f). 

Lata pominięte w analizie z uwagi na braki danych (wykluczenie dotyczy posterunków 

ujętych poniżej):  
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Nazwa posterunku Lata bez danych nt. sum opadu 

RESKO 1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999 

SŁUBICE 1992, 1993, 1994, 1997, 1998 

SZCZECIN 1980 

 Lata, w których na podstawie wyników liczby dni bez opadów stwierdzono 

występowanie suszy atmosferycznej (lata z których liczba dni bez opadu była większa niż 

300dni, oraz poszczególne miesiące charakteryzował brak opadów powyżej 20dni) to: 

•  Słubice: 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1992, 1993, 1994, 1997 

•  Świnoujście: 1980, 1981, 1982,1983, 1984, 1985, 1986 

•  Szczecin: 1980, 1982,1983, 1984, 1985, 1986, 2003 

•  Resko: 1980, 1982,1983, 1984, 1985, 1986, 1992, 1993, 1994 

•  Kołobrzeg: 1982, 1983, 1984, 1985, 2003 

•  Koszalin: 1980, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 2003        . 

 W przyjętej klasyfikacji za okres z suszą atmosferyczną przyjmuje się gdy bez opadu 

jest ponad 20 dni. Miesiącami, w których liczba dni bez opadu najczęściej przekraczała 20dni 

były głównie miesiące z początku i końca okresu wegetacyjnego (zał. IIa-f): 

• Słubice: V, IX  

• Świnoujście: V, VIII, IX, X  

• Szczecin: IV, V, VIII, X  

• Resko: IV, IX 

• Kołobrzeg: IV, V, VIII, IX, X 

• Koszalin: V, X. 

 W latach z największą liczbą dni bez opadu maksymalny czas trwania okresu bez 

opadów atmosferycznych wahał się od 46 do 191 dni bezopadowych (tab. 3.1.2). Średni czas 

trwania okresów bezopadowych wyniósł 38 dni .  

 

Tab. 3.1.2 
Szczegółowa charakterystyka czasu trwania okresów bez opadów atmosferycznych 

rok 
SŁUBICE (2) ŚWINOUJŚCIE (3) SZCZECIN (16) RESKO (33) KOŁOBRZEG (35) KOSZALIN (44) 
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1980 61dni (1-01 - 1-03); 
40dni (04-04 – 15-05); 
24dni (17-05 – 11-06) 
 

--------- --------- 61dni (1-01 – 3-03); 
43dni (5-03 – 17-04); 
38dni (20-04 – 28-05); 

 --------- 

1981 21dni (19-06 – 11-07); 
26dni (24-07 – 19-08); 
24dni (25-08 – 18-09); 
40dni (20-11 – 31-12) 

--------- ---------    

1982 60dni (01-01 – 02-03); 
36dni (04-03 – 8-04); 
26dni (11-04 – 7-05); 
156dni (9-05 – 13-10); 
33dni (16-10 – 18-11); 
26dni (20-11 – 16-12) 

--------- 
 

21dni (8-01 – 28-01); 
30dni (30-01 – 28-02); 
 

58dni (1-01 – 28-02); 
30dni (2-03 – 2-04); 
23dni (1-05 – 23-05); 
28dni (25-05 – 22-06) 

29dni (28-01 – 28-02); 
30dni (7-09 – 10-10) 

33 dni (9-02 – 13-03); 
25 dni (15-03 – 8-04); 
22 dni (2-05 – 23-05); 
27 dni (18-07 - 13-08); 
23 dni (4-09 – 26-09); 
 

1983 28dni (3-02 – 5-03); 
22dni (24-03 – 14-04); 
65dni (15-05 – 18-07); 
65dni (4-08 – 10-10); 
72dni (12-10 – 25-12) 

--------- 48dni (1-02 – 21-03); 
21dni (25-08 – 16-09); 
29dni (20-10 – 20-11); 
30dni (30-10 – 31-12) 

26dni (22-02 – 20-03); 
23dni (30-04 – 24-05); 
27dni (31-05 – 27-06); 
59dni (4-08 – 1-10); 
23dni (21-10 – 14-11) 

47dni (4-02 – 23-03); 
22dni (22-07 – 12-08); 
21dni (14-08 – 5-09); 
21dni (21-10 – 12-11) 

28 dni (1-03 – 28-03); 
23 dni (14-08 – 5-09) 
 

1984 64dni (9-02 – 15-04); 
38dni (17-04 – 26-05); 
87dni (5-10 – 31-12) 

22 dni (30-03 – 20-04) 58dni (10-02 – 11-04); 
23dni (13-04 – 7-05); 
28dni (12-08 – 10-09); 
22dni (28-09 – 22-10); 
54 dni (26-10-21-12) 

21dni (15-01 – 6-02); 
44dni (9-02 – 26-03); 
22dni (9-08 – 1-09); 
30dni (24-10 – 22-11) 

76dni (9-02 – 29-04); 
38dni (15-10 – 22-11); 
36dni (25-11 – 31-12) 

47 dni (9-02 – 26-03); 
52 dni (31-03 – 21-05); 
21 dni (10-08 – 30-08); 
33 dni (21-10 – 22-11); 
26 dni (25-11 – 20-12); 

1985 28dni (5-01 – 1-02); 
56dni (3-02 – 31-03); 
34dni (3-05 – 6-06); 
39dni (8-06 – 18-07); 
40dni (25-09 – 4-11); 
40dni (6-11 – 18-12) 

21 dni (3-07 – 23-07); 
27 dni (19-08 – 14-09); 
29 dni (9-10 – 6-11); 
46 dni (16-11 – 31-12) 

41dni (4-01 – 16-02); 
33dni (19-02 – 26-03); 
37dni (4-05 – 9-06); 
51dni (18-09 – 7-11); 
25dni (16-11 – 14-12) 

35dni (18-02 – 25-03); 
32dni (4-05 – 6-06); 
24dni (12-09 – 5-10); 
43dni (16-11 – 31-12) 

22dni (19-02 – 14-03); 
21dni (17-05 – 6-06); 
22dni (7-10 – 31.10) 

25 dni (18-02 – 14-03); 
31 dni (5-05 – 4-06) 
 

1986 67dni (16-01 – 27-03); 
21dni (2-04 – 22-04); 
47dni (4-06 – 22-07); 
21dni (24-07 – 15-08); 
23dni (24-09 – 18-10); 
29dni (22-10 – 21-11); 
29dni (24-11 – 25-12) 

23 dni (27-01 – 18-02); 
28 dni (20-02 – 19-03); 
21 dni (25-04 – 15-05); 
21 dni (21-06 – 11-07); 
23 dni (13-07 – 4-08); 
28 dni (23-09 – 20-10); 
46 dni (5-11 – 20-12) 
 

27dni (24-01 – 23-02); 
32dni (26-02 – 29-03); 
21dni (19-06 – 9-07); 
42dni (22-10 – 5-12) 

33dni (17-01 – 21-02); 
29dni (23-02 – 24-03); 
26dni (7-06 – 5-07); 
34dni (15-09 – 19-10) 

40dni (9-02 – 22-03); 
31dni (6-06) – 7-07) 

25 dni (28-01 – 21-02); 
29 dni (24-02 – 24-03); 
24 dni (27-09 – 20-10); 
21 dni (28-10 – 17-11) 
 

1992 191dni (21-01 – 31-
07); 

92dni (1-10 – 31-12) 

  73dni (18-02 – 30-04); 
92dni (01.10 – 31.12) 

  

1993    166dni (01-01 – 15-06); 
145dni (17-06 – 8-11); 
36dni (10-11 – 15-12) 

  

1994 83dni (1-08 – 23-10); 
22dni (10-12 – 31-12) 

  32dni (1-09 – 2-10)   

1997 29dni (2-06 – 30-06)   21dni (1-01 – 22-01); 
33dni (28-05 – 30-06) 

  

2003 30dni (4-02 – 8-03) 25 dni (10-02 – 6-03); 
21 dni (29-07 – 18-08); 

29dni (5-02 – 6-03) 26dni (8-02 – 8-03); 28dni (7-02 – 8-03) 31 dni (6-02 – 8-03); 
 

2006 35dni (23-06 – 28-07) 21 dni (10-07 – 30 -07) 
 

32dni (23-06 – 28-07); 
24dni (9-09 – 5-10) 

30dni (27-06 – 28-07) 23dni (1-03 – 26-03) 30 dni (30-6 – 29-07) 
 

Objaśnienia: na czerwono zakreślono wystąpienie maksymalnego czas trwania okresu bezopadowego  

  

 

 Porównanie wyników SPI i Ndbp dokonano przez statystyczną analizę regresji liniowej. 

W seriach danych sum miesięcznych dni bez opadu i wynikach SPI szukano zależności, czy 
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liczba dni suchych przekłada się na charakterystykę suchości miesięcy. Bowiem nie każdy 

miesiąc z małą liczbą dni z opadem cechuje się dużą suchością i odwrotnie miesiące z 

wysokimi sumami opadów wcale nie muszą być miesiącami z dużą liczbą dni z opadem. 

Analiza nie wykazała istnienia zależności między wynikami wskaźnika SPI (niedoboru 

opadów) a sumą dni bez opadu (rys. 3.1.3 A-D). Zgodnie z postawionym przypuszczeniem nie 

można zatem wykorzystywać do analiz wykrywania, jak i oceny intensywności suszy 

meteorologicznej jedynie informacji o czasie trwania okresów bezopadowych (liczbie dni bez 

opadu). Liczba dni bez opadu stanowi jedynie informację co do określenia terminów 

rozpoczęcia suszy atmosferycznej aczkolwiek nie daje przesłanek o intensywności suszy 

meteorologicznej. Stąd też analizy pierwszej fazy suszy wymagają stosowania wskaźników, 

które w ramach danego okresu ocenią jego warunki pluwialne. 

 

 
Rys. 3.1.3 A - Wykres zależności miesięcznych średnich wartości SPI i średnich miesięcznych sum 
dni bez opadów w wieloleciu 1980-2002 
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Rys. 3.1.3 B - Wykres zależności miesięcznych średnich wartości SPI i średnich miesięcznych sum 
dni bez opadów w wieloleciu 1980-2002 tylko dla zbioru par danych gdy Ndbp>20 

 
Rys. 3.1.3 C - Wykres zależności miesięcznych średnich wartości SPI i średnich miesięcznych sum 
dni bez opadów w wieloleciu 1980-2002 tylko dla zbioru par danych gdy SPI < -1,5 

 

Rys. 3.1.3 D - Wykres zależności wartości wskaźnika SPI i miesięcznych sum dni bez opadów dla 
zbioru par danych gdy Ndbp > 20dni dla posterunku opadowego w Kołobrzegu (1980-2002). 
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Klasyfikacji intensywności suszy meteorologicznej dokonano z wykorzystaniem dwóch 

wskaźników. Pierwszym z nich jest charakterystyka wilgotnościowa miesięcy wg 

Kaczorowskiej, która w zależności od przyjętego interwału czasowego pozwala na 

identyfikacje poziomu suszy meteorologicznej zgodnie z przedziałami wartości: 

ROK 

Normalny  

Suchy  

Bardzo suchy 

Skrajnie suchy  

 

P [90% ÷110%) średniej sumy z wielolecia 

P [75% ÷ 89%) 

P [50% ÷74%) 

   P < 50% 

MIESIĄC 

Normalny  

Suchy  

Bardzo suchy 

Skrajnie suchy 

 

P [125% ÷75%) średniej sumy miesięcznej z wielolecia 

P [50% ÷74%) 

P [25% ÷ 49%) 

   P < 25% 

 

 Drugim wskaźniki jaki wykorzystano to wskaźnik standaryzowany opadu SPI, który 

przyjmując wartości od 1,5 do poniżej -2 wskazuje czy dany miesiąc jest bardzo czy też 

ekstremalnie suchy. Dodatkowo przeprowadzono analizę polegającą na poszukiwaniu 

zależności regresyjnej między wynikami wskaźnika SPI a rezultatami klasyfikacji wg 

Kaczorowskiej. Analiza ta miała na celu zweryfikowanie poprawności uzyskanych wyników 

oceny intensywności suszy meteorologicznej oraz ewentualnego wyprowadzenia wniosku o 

możliwości stosowania wymiennego obu wskaźników lub wyborze najlepszego z nich.  

 Lata skrajnie suche wystąpiły jedynie na trzech posterunkach w różnych terminach - 

tj. w 1982 r. na posterunku nr 19 w Mielęcinie oraz w 1961 i 1990 odpowiednio na 

posterunkach 45 i 40. Okresy w których warunki pluwialne wskazywały na lata bardzo suche i 

suche to przede wszystkim rok 1963, 1969, 1973, 1982, 1985, 1989, 1991, 1992 (rys. 3.1.4). 

Rozkład przestrzenny wyników klasyfikacji pozwala na wniosek o braku tendencji 

regionalnych do pojawiania się lat o niekorzystnych warunkach pluwialnych (rys.4). W całym 

obszarze działania RZGW w Szczecinie stwierdzono wystąpienie lat suchych i bardzo suchych. 

Czynnikiem decydującym o rozkładzie przestrzennym zjawiska jest zachodzący w danym 

okresie układ i charakter mas powietrza. 
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1963 1969 1973 

 
1976 1982 1985 

 

1989 1991 1992 

 

 

Rys. 3.1.4 Mapy rozkładu przestrzennego wyników oceny wilgotnościowej wg klasyfikacji 
Kaczorowskiej dla lat zaklasyfikowanych jako suche i bardzo suche. (Źródło: zał. III) 
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 Natomiast miesiące, których warunki pluwialne wskazywały na silną suszę 

atmosferyczną wystąpiły przeciętnie blisko 19 razy. W skali wielolecia przeciętna częstość 

pojawiania się miesięcy bardzo suchych wyniosła 34. 

 Przeciętny udział miesięcy suchych w liczbie miesięcy w wieloleciu poza grudniem był 

równomierny w skali roku hydrologicznego od 13,2% w grudniu do 24,4% w październiku 

(rys. 3.1.5, zał. IVa). Rozkład czasowy udziału miesięcy bardzo suchych wskazuje na ich 

wysoki udział w końcu roku hydrologicznego (październik). Miesiące skrajnie suche 

występowały najczęściej w styczniu, marcu, kwietniu, lipcu, sierpniu i wrześniu. 

 

 
Rys. 3.1.5 Wyniki klasyfikacji wg Kaczorowskiej - liczba wystąpień miesięcy w danej klasie suchości. 

 

 Wyniki drugiego wskaźnika użytego do oceny intensywności suszy meteorologicznej 

tj. wyniki średniego wskaźnika standaryzowanego opadu SPI (Standardized Precipitation 

Index), zanalizowano szczegółowo dla lat zaklasyfikowanych jako bardzo suche. Przeciętny 

udział miesięcy z suszą atmosferyczną (miesiące bardzo suche i skrajnie suche) wyniósł 
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odpowiednio 57,4 i 32,2%. Miesiącami, które najczęściej charakteryzowały się warunkami 

pluwialnymi na poziomie SPI [-1,5 ÷ -2) były luty i październik. Zaś skrajnie suche warunki 

atmosferyczne panowały najczęściej w styczniu i lutym. W wynikach wskaźnika SPI nie 

stwierdzono istotnej reguły sekwencji występowania po sobie miesięcy bardzo suchych i 

następnie suchych lub odwrotnie. Rozkład przestrzenny w danym roku liczby miesięcy o SPI 

wskazującym na bardzo i ekstremalnie suche warunki atmosferyczne, podobnie jak w 

przypadku wyników klasyfikacji wg Kaczorowskiej, nie wykazywał trwałych i wyraźnych 

tendencji wskazujących na obszary predysponowane do występowania suszy 

meteorologicznej (rys. 3.1.6).  

1963 1969 1970 

 
1971 1972 1975 

 

Rys. 3.1.6 Mapy rozkładu przestrzennego wyników oceny intensywności suszy meteorologicznej wg 
wskaźnika SPI.  (Źródło: zał. V) 

 
 
 
 
 
 
 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 42 
 

 
 

1978 1982 1996 

 
1997 Liczba miesięcy 

c.d. Rys. 3.1.6 Mapy rozkładu przestrzennego wyników oceny intensywności suszy meteorologicznej 
wg wskaźnika SPI.  (Źródło: zał. V) 

 

Względem wyników obu klasyfikacji oceniających intensywność suszy 

meteorologicznej przeprowadzono analizę porównawczą, na przykładzie dwóch wybranych 

posterunków opadowych - Kołobrzegu i Szczecina. Posterunki wybrano z uwagi na ich 

wzajemną lokalizację. Rezultatem analizy przeprowadzonej z założeniem gdy SPI <-1,5 

(miesiące bardzo i ekstremalnie suche) wynika, iż zależność między wynikami obu 

wskaźników jest istotna statystycznie (rys. 3.1.7). W drugim wariancie analiza dotyczyła 

identyfikacji zależności między wynikami wskaźnika suchości na poziomie poniżej 50% 

(klasyfikacja wg Kaczorowskiej) a odpowiadającymi im wynikami wskaźnika SPI (rys. 3.1.8). W 

rezultatach analiz w obu wariantach stwierdzono istnienie istotnych zależności 

statystycznych co upoważnia do sformułowania twierdzenia o wzajemnej wiarygodności 

wyników oraz zbieżności wniosków. Wobec tego szacunkowej w ocenie warunków 
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pluwialnych można posłużyć się w wynikami wskaźnika liczonego wg metody Kaczorowskiej 

niż wyznaczać bardziej skomplikowany obliczeniowo wskaźnik SPI. 

 

 

Kołobrzeg 

 

 
Szczecin 

Rys. 3.1.7 Wykres zależności wartości wskaźnika SPI i wskaźnika suchości wg Kaczorowskiej dla zbioru 
par danych gdy SPI <-1,5 (analiza na przykładzie posterunku opadowego w Kołobrzegu i 
Szczecinie)(1961-2002) 
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Kołobrzeg 

 
Szczecin 

Rys. 3.1.8 Wykres zależności wartości wskaźnika SPI i wskaźnika suchości wg Kaczorowskiej dla zbioru 
par danych gdy wskaźnik suchości < 50% (analiza na przykładzie posterunku opadowego w 
Kołobrzegu i Szczecinie) (1961-2002) . 

 

 Wyniki przeprowadzonych analiz są zbieżne z dotychczasowym stanem wiedzy. 

Mianowicie, zgodnie z tendencjami stwierdzone dla obszaru RZGW Szczecin lata posuszne 

wystąpiły w latach: 

• w wieloleciu 1961-2002 wg klasyfikacji Kaczorowskiej na większości posterunków 

stwierdzono dominację lat z sumą roczną opadów niższą niż norma wieloletnia w: 

1963, 1969, 1973, 1976, 1982, 1985, 1989, 1991, 1992; 
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• w wieloleciu 1980-2010 wg klasyfikacji Kaczorowskiej stwierdzono dominację lat z 

sumą roczną opadów niższą niż norma wieloletnia w: jw. oraz w latach 2003 i 2006; 

 

• w wieloleciu 1961-2002 wg wskaźnika SPI na większości posterunków stwierdzono 

dominację lat z niedoborem opadów (lata bardzo suche i ekstremalnie suche) w: 

1963, 1969, 1970, 1971, 1972, 1975, 1978, 1982, 1996, 1997. 

 

 Przestrzenna tendencja rozkładu wyników wskaźników identyfikujących suszę 

meteorologiczną wykazała, iż w miesiące z największymi niedoborami opadów (SPI) i 

meteorologicznie suche w stopniu skrajnym i wysokim wystąpiły w całym obszarze 

zarządzanym przez RZGW w Szczecinie. Rozkład przestrzenny warunków pluwialnych a 

zatem suszy meteorologicznej kształtowany jest przez układ mas powietrza jaki w danym 

okresie wystąpił. Susza meteorologiczna może objąć zatem cały analizowany obszar lub też 

może dotyczyć tylko jego części. Wobec powyższego należy uznać że susza meteorologiczna 

dotyczy całego obszaru RZGW w Szczecinie. W zależności od przebiegu procesów 

klimatycznych (ich zasięgu, intensywności, czasu trwania) może wystąpić i oddziaływać na 

kształtowanie warunków odpływu we wszystkich zlewniach lub też tylko na wybrane 

dorzecza (regionalnie) (mapy w zał. III, V). 
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Szczecin-Dąbie - zlewnia rz. Odry (Odra graniczna) 

Rys. 3.1.9 Wykresy trendu zmienności wskaźnika oceny warunków pluwialnych wg klasyfikacji 
Kaczorowskiej (1961-2002) na wybranych posterunkach opadowych 
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Płotno - zlewnia rz. Płoni 
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Krzęcin - zlewnia rz. Iny 

y = 0,9056x + 80,076
R2 = 0,2807
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Łobzowo - zlewnia rz. Wieprzy 

c.d. Rys. 3.1.9 Wykresy trendu zmienności wskaźnika oceny warunków pluwialnych wg klasyfikacji 
Kaczorowskiej (1961-2002) na wybranych posterunkach opadowych 
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 Na przestrzeni wielolecia 1961-2002 nie stwierdzono wyraźnej tendencji w zakresie 

wzrostu lub spadku poziomu suchości kolejnych lat. Najczęściej wykresy trendu miały 

przebieg taki jak w na posterunku w Szczecinie (rys. 3.1.9). Odstępstwem były posterunki, na 

których w ciągu wielolecia stwierdzono wzrost wyników wskaźnika wykorzystującego 

klasyfikacje Kaczorowskiej. Posterunki na których stwierdzono trend wzrostu uwilgotnienia 

w wieloleciu to wszystkie posterunki w zlewni rzeki Wieprzy oraz posterunek w zlewni Iny 

(Krzęcin) i w zlewni Płoni (Płotno). Zaobserwowana tendencja jest słaba. Wobec powyższego 

w wieloleciu 1961-2002 roczne sumy opadów nie wykazywały trwałej tendencji zmian, w 

okresie tym występowały lata zarówno suche jak i wilgotne, których wzajemny udział 

równoważył się. Natomiast w przebiegu rocznych sum liczby z dni bez opadu (1980-2010) 

stwierdzono wyraźną tendencję spadkową; przeciętnie w skali wielolecia liczba dni bez 

opadu zmniejszała się (rys. 3.1.10). Wniosek ten sformowany jest jedynie dla 6 posterunków 

zatem nie obrazuje sytuacji pluwialnej dla całego obszaru działania RZGW w Szczecinie.  

y = -4,1427x + 322,29
R2 = 0,7103

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

SŁUBICE

 

y = -3,0685x + 274,46
R2 = 0,3978

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

SZCZECIN

 

y = -4,6843x + 310,53
R2 = 0,6299

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

ŚWINOUJŚCIE

 

y = -4,6781x + 302,65
R2 = 0,6005

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

RESKO

 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 48 
 

y = -1,2262x + 238,55
R2 = 0,102

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

KOŁOBRZEG

 

y = -2,5815x + 249,05
R2 = 0,2869

0

50

100

150

200

250

300

350

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

[d
n
i]

KOSZALIN

 
Rys. 3.1.10 Wykresy trendu zmienności wskaźnika Ndbp (1980-2010) na 6 posterunkach opadowych 

 Susza meteorologiczna jej intensywność i czas trwania bezpośrednio przekładają się 

na kolejne fazy suszy. Zatem w analizach poszczególnych faz suszy warunki pluwialne 

stanowią ważny element samych procedur analitycznych (np. susza glebowa) oraz etapów 

wnioskowania (susza hydrologiczna). Wyprowadzone w niniejszej części projektu wnioski 

oraz przede wszystkim zebrany, uporządkowany zbiór wyników zostanie wykorzystany w 

opracowaniu dalszych elementów B, C oraz D. 

 Nie przeprowadzono wydzieleń obszarów narażonych na skutki suszy 

meteorologicznej w odniesieniu do aspektów I, II, III. Jak już podano susza meteorologiczna 

dotyczy całego obszaru RZGW w Szczecinie - potencjalnie może wystąpić na całym obszarze 

lub regionalnie. Traktowana jest jako czynnik decydujący o rozwoju dalszych faz suszy, stąd 

też uzyskane wyniki znalazły zastosowanie w zbudowaniu wskaźników indykatywnych a dane 

nt. sum opadów wykorzystano w identyfikacji i charakterystyce suszy glebowej (rolniczej).  

3.2. Występowanie i analiza intensywności oraz czasu trwania suszy rolniczej 

 Zbiór danych jaki wykorzystano w analizie obejmuje posterunki opadowe i stacje 

meteorologiczne, z których dane wykorzystano także do analizy zagadnienia suszy 

meteorologicznej. Wyniki analiz przeprowadzanych na seriach danych miesięcznych dla 33 

posterunków opadowych wykazały, iż latach 1982, 1992, 1994, 1999, 2000, 2002 okresy 

wegetacyjne były silnie i umiarkowane suche (rys. 3.2.1 - Zał.I) Najczęstszymi okresami 

pojawiania się susz rolniczych na terenie działania RZGW Szczecin są następujące miesiące 

okresu wegetacyjnego maj i sierpień. Lata w których rolniczo-klimatyczny bilans w okresie 

wegetacyjnym był ujemny i świadczył o suszy rolniczej to 1982, 1994, 2000, 2002, 2003, 2006 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 49 
 

(wyniki dla 6 stacji pomiarowych). Generalnie latami, w których susza rozwijała się do fazy 

suszy rolniczej (glebowej) to lata 1982, 1984, 1986, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997, 2000, 

2002, 2003, 2006, 2007, 2009, 2010. Wymienione daty są zbieżne z prezentowanymi w 

literaturze wynikami, które początek lat 80-tych, 90-tych oraz lata 2000, 2003, 2006 podają 

jako okresy występowania suszy w Polsce.  

1982 1992 1994 

 
1999 2000 2002 

Rys. 3.2.1 Rozkład przestrzenny przeciętnych rocznych wyników KBWs dla okresu wegetacyjnego lat 

1982, 1992, 1994, 1999, 2000, 2002. (Zał. I) 

 

 Ekstremalne susze atmosferyczne najsilniej oddziałujące na rozwój wegetacji, 

skutkujące stratami w uprawach rolniczych w układzie średnich warunków okresu 

wegetacyjnego (średnie KBWs dla IV-IX) nie zostały stwierdzone. Aczkolwiek w ciągu całego 

30-lecia (1980-2010) i 22-lecia (1980-2002) w okresie wegetacyjnym bardzo często poziom 

suszy atmosferycznej zbliżał się do wartości granicznej KBWs bliskiego -2 i świadczył o 
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osiągnięciu bardzo silnego poziomu suszy glebowej. Częstość występowania miesięcy z suszą 

glebową wahała się od 3 do 7-8 razy w ciągu całego wielolecia (1980-2002, 1980-2010).  

 Poziom intensywności określono w 3 stopniowej skali. Należy zaznaczyć, że 

interpretacja wyników względem, podanych w części metodycznej, przedziałów jest w 

ramach niniejszego opracowania traktowana jako susza rolnicza (glebowa).  

 Wyniki zestawiono w załączniku II i III w formie tabel z waloryzacją intensywności 

oraz czasu trwania suszy rolniczej (glebowej). Należy zaznaczyć że obliczenia wykonano dla 

okresu wegetacyjnego (IV-IX). Na żadnym z posterunków nie stwierdzono silnej i 

umiarkowanej suszy obejmującej wszystkie miesiące okresu wegetacyjnego. Najdłuższy 5 

miesięczny okres z suszą glebową bez przerwy wystąpił w: 1983 roku (w miesiącach od V do 

IX); 2002 roku (w miesiącach od V do IX). Sekwencje 4 - 3 miesięcy z suszą miały miejsce w 

okresach: VII - IX 1982, VI-VII 1992, IV-VI 2000, VI IX 2002r.  

 W przyjętej skali intensywności susza rolnicza umiarkowana najczęściej notowana 

była w miesiącach maju oraz w lipcu, a także czerwcu i wrześniu. Susza silna najczęściej 

występowała kolejno we wrześniu, sierpniu, lipcu. 

 Analiza trendów zmian niedoborów opadu wg wskaźnika KBWs w okresach 

wegetacyjnych 1980-2002 wykazała na większości posterunków spadek uwilgotnienia czyli 

wzrost występowania warunków bliskich lub na poziomie suszy rolniczej (rys. 3.2.2 - A). 

Zależność tą  potwierdzają także analizy surowego klimatycznego bilansu wodnego (rys. 

3.2.2).  
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Szczecin-Dąbie - zlewnia Odry 

y = -0,0135x + 0,1622
R2 = 0,0279

-2,0

-1,5

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

K
B
W
s

45

 
Łobzowo - zlewnia Wieprzy 
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Suchań - zlewnia Iny 

Rys. 3.2.2 A Przykładowe wykresy zmienności i trendu KBWs okresu wegetacyjnego - 1980-2002. 
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Szczecin-Dąbie - zlewnia Odry 
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Suchań - zlewnia Iny 

Rys. 3.2.2 B Przykładowe wykresy zmienności i trendu KBW (B)okresu wegetacyjnego - 1980-2002. 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 53 
 

 Wobec poziomu skomplikowania procedur obliczeniowych i wymagań bazodanowych 

dla wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego (KBWs, KBW), który wymaga danych nie tylko 

na temat sum opadów ale także o temperaturze powietrza i szacowaniu wysokości 

parowania potencjalnego, wykonano analizę porównawczą wyników KBWs i KBW z wynikami 

wskaźnika SPI. Analizę przeprowadzono dla miesięcy okresu wegetacyjnego na dwóch 

wybranych posterunkach meteorologicznych - Kołobrzeg (post. Nr 35) i Szczecin (post. Nr 

16). Uzyskane wyniki dowodzą istnienia związku statystycznego między wielkością KBW, 

KBWs a SPI (rys. 3.2.3 i 3.2.4). Poziom tej zależności w przypadku równań regresji dla 

standaryzowanego wskaźnika klimatycznego bilansu wodnego w relacji ze standaryzowanym 

wskaźnikiem opadu jest bardzo wysoki. Przez co wyniki obu wskaźników mogą być używane 

zamiennie. Rezultaty analizy mimo, iż mają charakter poglądowy to dają przesłankę do 

stosowania wskaźnika SPI do oceny warunków pluwialnych w okresie wegetacyjnym i 

wnioskowaniu o suszy rolniczej.  

 
Kołobrzeg 

 
Szczecin 

Rys. 3.2.3 Wykres zależności miesięcznych wartości SPI i miesięcznych wyników standaryzowanego 

klimatycznego bilansu wodnego (KBWs) w wieloleciu 1980-2002 dla miesięcy okresu wegetacyjnego 
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Kołobrzeg 

 
Szczecin 

Rys. 3.2.4. Wykres zależności miesięcznych wartości SPI i miesięcznych wyników klimatycznego 

bilansu wodnego (KBW) w wieloleciu 1980-2002 dla miesięcy okresu wegetacyjnego 

 

 W załączniku IV zestawiono wyniki surowego, niestandaryzowanego KBW z Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej IUNG - PIB za lata 2009-

2011(http://www.susza.iung.pulawy.pl/). Wskazują one, iż w okresie wegetacyjnym 

pierwszego roku różnica między alimentacją atmosferyczną a parowaniem nie przyjmowała 

poziomu wskazującego na wystąpienie warunków dogodnych do rozwoju suszy. Jedynie w 

części południowo-zachodniej obszaru RZGW Szczecin, z końcem okresu wegetacyjnego, tj. w 

11, 12 i 13 okresach sześciodekadowych wartości KBW wzrosły do -120 - -149mm. Niemniej 

jednak wystąpienie niedoborów wilgoci w tej fazie wegetacji nie wpływa na spadek plonów. 

 W kolejnym roku, 2010, intensywność suszy rolniczej znacznie wzrosła i wartości KBW 

już od maja przyjmowały wartości od -150mm i w kolejnych okresach sześciodekadowych 

były coraz niższe. Susza rolnicza objęła cały teren pozostający w zarządzie RZGW Szczecin. 

Skutki wzrostu niedoboru opadów w tych miesiącach (V-VI) stanowiły realne zagrożenie dla 
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upraw warzyw, roślin strączkowych, zbóż jarych a także rzepaku i rzepiku. Wczesno letnia 

susza rolnicza 2010 zakończyła się na przestrzeni 8 okresu sześciodekadowego (11 VI - 10 

VIII). 

 Okres wegetacyjny 2011 roku rozpoczął się niekorzystnymi dla rozwoju roślin (zbóż 

jarych jak i ozimych, drzew owocowych, truskawek, warzyw) warunkami wilgotnościowymi, 

KBW osiągał wartości poniżej -170mm. Druga połowa okresu wegetacyjnego nie wykazywała 

oznak suszy rolniczej. Wyniki KBW nie osiągały poziomu zagrażającego warunkom wzrostu i 

dojrzewania upraw. 

 Powyższe wnioski z zakresu identyfikacji okresów występowania oraz intensywności 

suszy rolniczej odzwierciedlają tendencje czasowe przebiegu zjawiska na przestrzeni 

analizowanego wielolecia. W ramach kolejnego etapu prac wykonano analizy polegające na 

interpolacji przestrzennej wyników KBW na obszar całego RZGW Szczecin.  

 Materiałem - zbiorem danych, który pozwala na ocenę zagrożenia wystąpienia suszy 

rolniczej jest mapa glebowo-rolnicza ujęta w ramy klasyfikacji wykorzystywanej przez IUNG - 

Klasyfikacja gleb określająca ich podatność na powstanie suszy rolniczej. Poniżej mapa 

prezentująca już sklasyfikowany obszar RZGW Szczecin (rys. 3.2.5). Największy potencjał 

wystąpienia suszy rolniczej posiadają obszary o glebach lekkich stanowiące aż 33,4% terenu 

zarządzanego przez RZGW Szczecin. 
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Rys. 3.2.5 Mapa kategorii glebowych o różnej podatności na suszę. 

 (Klasyfikacja na podstawie IMGW-PIB Puławy) 

  

 W kolejnym etapie do oceny zagrożenia suszą rolniczą wykorzystano wyniki analiz 

uwzględniających klimatyczny bilans wodny i materiały prezentujące zmienność 

przestrzenną właściwości retencyjnych gleb. Wobec powyższego pełny obraz tendencji zmian 

zjawiska suszy rolniczej zostanie zidentyfikowany na drodze kompleksowych analiz łączących 

dane nt. elementu A i B.  



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 57 
 

3.3. Występowanie i analiza intensywności suszy w ekosystemach naturalnych 

 Próby oceny występowania zjawiska niedoborów wody (niekorzystnych warunków 

wodnych) w środowisku przyrodniczym dokonano w oparciu o istniejące, materiały 

(monitoring siedlisk przyrodniczych realizowany przez GIOŚ, inwentaryzacja siedlisk i 

gatunków Natura 2000 w LP, inwentaryzacja siedliska 7230 realizowana przez Klub 

Przyrodników [25], dane zawarte w publikacji „GIS Mokradła”). W przypadku danych 

pochodzących z monitoringu siedlisk przyrodniczych realizowanego przez GIOŚ  

patrz: Wyniki monitoringu siedlisk przyrodniczych - 

http://www.gios.gov.pl/siedliska/default.asp?nazwa=wyniki&je=pl) a także inwentaryzacji siedliska 

7230 wykonanej przez Klub Przyrodników oceny dokonano wykorzystując bezpośrednio 

parametry i wskaźnik stosowane w „Metodyce oceny stanu siedlisk przyrodniczych” [5]. W 

przypadku torfowisk wysokich (kod 7110) i przejściowych (kod 7140) oraz torfowisk 

alkalicznych (kod 7230) do analizy wykorzystano jeden ze wskaźników będących elementem 

parametru „specyficzna struktura i funkcje” tj. „odpowiednie uwodnienie”. Dla łęgów (kod 

91E0) do analizy wykorzystano wskaźnik „rytm zalewów” (jeden ze wskaźników parametru 

„specyficzna struktura i funkcje”). Przyjęte na potrzeby monitoringu oceny stanu oznaczają: 

FV – stan właściwy dobry, U1 – stan niewłaściwy, U2 – stan niewłaściwy zły, XX – stan 

nieznany.  

 Z uwagi na charakter danych (istniejąca bibliografia rozmieszczenia stanowisk przed 

rokiem 2008, obejmuje szereg doniesień z okresu ostatnich kilkudziesięciu lata o 

pojedynczych stanowiskach, na podstawie których opracowywano mapy - w rzeczywistości 

stanowisk potwierdzanych w różnym czasie. Istniejące materiały historyczne nie pozwalają 

ustalić rzeczywistego rozmieszczenia stanowisk w krótszym okresie czasu np. w dziesięcio-, 

czy dwudziestoleciu. Dlatego porównywanie ich z danymi pochodzącymi z pełnej 

inwentaryzacji wykonanej w latach 2008-2011 prowadziłoby do fałszywych wniosków) 

odstąpiono od analizy porównawczej współczesnego i historycznego rozmieszczenia 

lipiennika Loesela. 

 W przypadku danych pochodzących z inwentaryzacji Lasów Państwowych 

wnioskowanie dotyczące występowania zjawiska niedoborów wody w siedliskach 
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przyrodniczych oparto na założeniu, że dokonywana w trakcie prac inwentaryzacyjnych 

ocena globalna siedlisk hydrogenicznych bezpośrednio lub pośrednio wynika z niedoborów 

wody (metodyka przyjęta w Lasach Państwowych obejmowała wyłącznie dokonanie oceny 

globalnej stanu siedlisk bez wskazania ocen cząstkowych dotyczących konkretnych 

wskaźników np. „odpowiednie uwodnienie”, niemniej jednak w oparciu o analogicznie 

wyskalowane parametry i wskaźniki przyjęte w metodyce monitoringu GIOŚ). Przyjęte na 

potrzeby inwentaryzacji oceny stanu siedlisk oznaczały: A - stan właściwy dobry (=FV), B – 

stan niewłaściwy (=U1), C – stan niewłaściwy zły (=U2).  

 Dla siedliska 7230, dodatkowo, poprzez porównanie danych z publikacji GIS Mokradła 

i wyników inwentaryzacji Klubu Przyrodników próbowano dokonać oceny zmian jakie zaszły 

w tym siedlisku na przestrzeni ostatnich 50-60 lat. Niestety, dane zawarte z publikacji „GIS 

Mokradła” zawierają tylko informacje o 8 obiektach o łącznej pow. ok. 40 ha podczas gdy w 

bazie Klubu Przyrodników dane dotyczą 48 obiektów o łącznej pow. ok. 290 ha. Biorąc pod 

uwagę powszechnie zmniejszający się areał siedliska 7230 należy przyjąć, że obecnie większa 

liczba obiektów jest wynikiem lepszego rozpoznania terenowego a nie rzeczywistą poprawą 

stanu.  

 Dodatkowo, na podstawie własnych obserwacji terenowych, pochodzących z okresu 

ostatnich 20 lat, dokonano oceny występowania niedoborów wody w różnych siedliskach 

(dla których zgromadzone dane nie pozwalają dokonać niezbędnych analiz) fragmentu 

obszaru zarządzanego przez RZGW Szczecin (zlewnia rzeki Ilanki i Pliszki) – patrz tabela 3.3.1, 

które w pewnym stopniu odzwierciedlają sytuację pozostałej części obszaru.  

 Zgodnie z przedstawioną metodyką, istniejące dane dotyczące środowiska 

przyrodniczego opisywanego m.in. na podstawie siedlisk przyrodniczych (=siedlisk Natura 

2000), nie pozwalają na wskazanie okresów występowania suszy, jej intensywności jak też 

czasu trwania. Wynika, to m.in.: 

− braku systematycznych pomiarów czy obserwacji terenowych dla reprezentatywnej 

liczby obiektów (prowadzony przez GIOŚ monitoring siedlisk przyrodniczy dotyczy lat 2006-

2008, szczegółowa terenowa inwentaryzacja siedliska 7230 dotyczy lat 2008-2011, 

obszerne dane zawarte w publikacji GIS Mokradła zostały opracowane na podstawie prac 
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terenowych prowadzonych w oparciu o zupełnie inną metodykę, w latach 60. i 70. 

ubiegłego wieku i dotyczą głównie torfowisk - co sprawia, że obecnie, istnieje jedynie 

możliwość porównania zmian jakie zaszły w ostatnich 50-60 latach, tylko w niektórych 

siedliskach bez możliwości wskazania precyzyjnych okresów największego nasilenia 

zachodzących zmian),  

− dużej odporności naturalnych ekosystemów na zjawisko suszy degradowanych 

przede wszystkim w związku z prowadzoną gospodarką, 

− braku możliwości określenia, w oparciu o zgromadzone materiały, rzeczywistych 

przyczyn występowania niekorzystnych warunków wodnych tj. jako następstwo 

prowadzonych odwodnień, okresowego zjawiska suszy czy występowania obu tych 

czynników jednocześnie. 

Sformułowano następujące wnioski: 

1. Najlepszymi identyfikatorami zmian warunków hydrologicznych, w tym w szczególności 

niedoborów wody pozostają siedliska związane z torfowiskami (7110, 7120, 7140, 7150, 

7210, 91D0). 

2. Analiza stanu zachowania wybranych siedlisk w obszarze RZGW Szczecin (dane GIOŚ, LP, 

KP) wskazuje, że siedliska w stanie niewłaściwym (zarówno pod względem parametru 

„specyficzna struktura i funkcje” jak też konkretnych wskaźników opisujących warunki 

wodne), bądź niewłaściwym złym występują w rozproszeniu, równomiernie na całym 

terenie. 

3. Stanowiska/obiekty z siedliskami torfowiskowymi (7110, 7140, 7230) pozostające w stanie 

dobrym (FV) – dane GIOŚ, pod względem parametru „specyficzna struktura i funkcje” 

(parametr ten obejmuje kilka wskaźników m.in.: gatunki charakterystyczne, obecność 

gatunków inwazyjnych, ekspansję drzew i krzewów, strukturę gatunkową mszaków, które 

pośrednio wynikają z panujących warunków wodnych), stanowią nieco poniżej 20%. 

4. Pod względem wskaźnika „odpowiednie uwodnienie” (dane GIOŚ) – w stanie dobrym (FV) 

pozostaje nieco ponad 75% stanowisk (rys. 3.3.1, 3.3.2). Spośród 3 typów siedlisk (7110, 

7140, 7230) najlepszym uwodnieniem charakteryzują się torfowiska alkaliczne (7230) 
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gdzie w obrębie wszystkich stanowisk wskazano odpowiednie uwodnienie (wyniki 

monitoringu GIOŚ). Wyniki inwentaryzacji siedliska 7230 prowadzonej przez Klub 

Przyrodników potwierdziły „odpowiednie uwodnienie” tylko w 30% inwentaryzowanych 

obiektów.  

5. Analiza wyników monitoringu GIOŚ dla łęgów (kod 91E0) wykazała, że pod względem 

wskaźnika „rytm zalewów” ok. 72% stanowisk pozostaje w stanie właściwym (FV) – rys. 

3.3.1.  

6. Analiza wyników danych uzyskanych z inwentaryzacji siedlisk w Lasach Państwowych 

wykazała (wyłącznie ocena globalna!) że:  

w przypadku siedliska 7110 – w stanie właściwym pozostaje ok. 44% obiektów (rys. 3.3.3), 

w przypadku siedliska 7140 – w stanie właściwym pozostaje ok. 19% obiektów (rys. 3.3.4), 

w przypadku siedliska 91D0 – w stanie właściwym pozostaje ok. 8,5% obiektów (rys. 3.3.5), 

w przypadku siedliska 91E0 – w stanie właściwym pozostaje ok. 7,2% obiektów (rys. 3.3.6). 

7. Na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin obszarem o znikomym udziale torfowisk, 

prawdopodobnie z uwagi na niekorzystne warunki wodne, jest obszar, którego skrajne 

punkty w przybliżeniu wyznaczają miejscowości: Stargard Szczeciński – Nowogard – 

Suchań – Pełczyce – Lipiany – Pyrzyce i okolice jeziora Miedwie.  

8. Dostępne dane nie pozwalają wskazać okresów występowania suszy czy niedoborów wody 

w siedliskach natomiast wskazują na rzeczywisty fakt występowania niedoboru wody 

pogarszający ich stan.  

9. Nie istnieje możliwość oceny występowania okresów suszy czy niedoborów wody, które 

miałyby wpływ na stan zachowania siedlisk związanych ze zbiornikami (wahania poziomu 

wody nie podlegają ocenie w ramach monitoringu GIOŚ, nie istnieje też system 

regularnych pomiarów poziomu lustra wody w jeziorach). 

 W obszarze zarządzanym przez RZGW Szczecin obserwuje się niekorzystne warunki 

hydrologiczne (niedobory wody) w obrębie większości hydrogenicznych siedlisk 

przyrodniczych. Analiza dostępnych materiałów wskazuje, że jest to raczej efekt 
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prowadzonych w przeszłości prac odwadniających, regulacji, obniżania bazy erozyjnej, 

prowadzonej gospodarki, a nie naturalnie występujących okresów suszy. 

Tab. 3.3. 1 

Zaobserwowane okresy niedoborów wody w obszarze zlewni Ilanki i Pliszki (na podstawie własnych 

obserwacji terenowych) 

Typ ekosystemu 
(siedliska) 

Zaobserwowane 
okres występowania 
suszy/niedoborów 

wody na przestrzeni 
ostatnich 20 lat 

Uwagi 

zbiorniki wodne z w miarę 
stabilnym (wahania 
poziomu poniżej 10 cm w 
cyklu rocznym) poziomem 
wody utrzymującym się 
przez okres całego roku 
ze znaczącym zasilaniem 
wodami podziemnymi 
(3110, 3130, 3140, 3160)  

1990 - 2010 Na podstawie kilkunastoletnich własnych obserwacji zmian 
poziomu lustra wody (spadku) w naturalnych zbiornikach – 
w obszarach Natura 2000 Rynna Jezior Torzymskich, 
Buczyny Łagowsko-Sulęcińskie (dotyczy co najmniej 10 
jezior). Zaobserwowano spadek poziomu wody regularnie 
pogłębiający się od początku lat 90-tych ub. w. , który 
osiągną wartość ok. 30 do 50 cm w roku 2009.  

małe zbiorniki (oczka) 
wodne z przewagą 
zasilania 
powierzchniowego o 
znaczących (powyżej 10 
cm) wahaniach poziomu 
wody w cyklu rocznym 
(3150) 

1990 - 2010 Na podstawie kilkunastoletnich własnych obserwacji zmian 
poziomu lustra wody (spadku) w naturalnych zbiornikach 
rozproszonych w obszarze zlewni Ilanki i Pliszki (dotyczy co 
najmniej 20 zbiorników) Zaobserwowano spadek poziomu 
wody regularnie pogłębiający się od początku lat 90-tych 
ub. w. , który osiągną wartość ok. 30 do 50 cm w roku 2009. 
Część zbiorników uległa całkowitemu wyschnięciu.  

torfowiska (4010, 7110, 
7120, 7140, 7150, 7210, 
91D0 – lasy i bory 
bagienne na 
torfowiskach)  

1990 – 2010 (dotyczy 
obiektów o 
niewielkiej 
powierzchni i 
niewielkiej miąższości 
złoża torfu) 

Na podstawie kilkunastoletnich własnych obserwacji kilku 
obiektów torfowiskowych, głównie torfowisk przejściowych, 
położonych w zlewni Ilanki i Pliszki. Zaobserwowano silne 
przesuszenie torfowisk, zanik roślinności bagiennej i 
ekspansję roślinności leśnej skutkujące niemal całkowitym 
zanikiem siedliska.  

torfowiska (7230) - Na podstawie obserwacji w zlewni Ilanki i Pliszki. 
Zaobserwowane niekorzystne warunki wodne dotyczą 
niedoborów wody wynikających z prowadzonych w 
przeszłości melioracji a nie zjawiska niedoboru opadów 
atmosferycznych.  

cieki i źródła (3260, 
*7220, 6430) 

- Na podstawie obserwacji w zlewni Ilanki i Pliszki. 
Obserwowane okresowe niższe wartości przepływów nie 
należy traktować jako zjawisko suszy. 

tereny zalewowe (3270, 
91E0, 91F0, 6430, 6440) 

- Na podstawie obserwacji w zlewni Ilanki i Pliszki, 
fragmentów doliny Odry w rejonie Słubic. Obserwowane 
okresowe niższe wartości przepływów nie należy traktować 
jako zjawisko suszy. 
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Ryc. 3.3.1 Stan zachowania siedlisk: torfowisk wysokich (7110), torfowisk przejściowych (7140) i 

łęgów (91E0) na podstawie danych monitoringu GIOŚ ( na podstawie oceny wskaźnika „odpowiednie 

uwodnienie” dla siedlisk 7110 i 7140, na podstawie oceny wskaźnika „rytm zalewów” dla siedliska 

91E0).  
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Rys. 3.3.2 Stan zachowania siedliska: torfowiska alkaliczne (7230) na podstawie danych z monitoringu 

GIOŚ i bazy danych Klubu Przyrodników (na podstawie oceny wskaźnika „odpowiednie uwodnienie”).  
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Rys. 3.3.3 Stan zachowania siedliska: torfowiska wysokie (7110) na podstawie danych LP (wyłącznie 

ocena globalna).  
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Rys. 3.3.4 Stan zachowania siedliska: torfowiska przejściowe (7140) na podstawie danych LP 

(wyłącznie ocena globalna).  
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Rys. 3.3.5 Stan zachowania siedliska: lasy i bory bagienne (91D0) na podstawie danych LP (wyłącznie 

ocena globalna).  
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Rys. 

3.3.6 Stan zachowania siedliska: łęgi (91E0) na podstawie danych LP (wyłącznie ocena globalna). 
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3.4. Okresy pojawiania się suszy hydrologicznej oraz analiza jej intensywności i czasu 

trwania  

 W analizie suszy hydrologicznej w ramach elementu A użyto danych nt. wielkości 

dobowych i charakterystycznych przepływów będących w posiadaniu RZGW Szczecin. 

Poszczególne źródła danych różniły się zarówno liczbą posterunków wodowskazowych oraz 

pokryciem dla wielolecia (tab.3.4.1). Wykaz lokalizacji oraz nazw posterunków  

wodowskazowych przedstawiono w tabelach 3.4.2.A i 3.4.1.B oraz na rysunku 3.4.1.  

Tab. 3.4.1  

Dane pomiarowe i przetworzone wykorzystane w opracowaniu 

Lp. Nazwa opracowania źródłowego 
Liczba posterunków 

wodowskazowych 

Zakres 

czasowy 

(wielolecie) 

Rozdzielczość danych 

1. 
ANALIZA STANU ZASOBÓW WODNYCH  

W OBSZARZE RZGW SZCZECIN 
97 1951-2002 

przepływy charakterystyczne  

(dane miesięczne) 

2. 
ZASOBY WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

WOJEWÓDZTWA SZCZECIŃSKIEGO 
38 1983-1999 

przepływy dobowe  

i charakterystyczne  

(dane miesięczne) 

3. DANE Z ZASOBÓW RZGW W SZCZECINIE 19 1990-2009 przepływy dobowe 
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Rys. 3.4.1 Mapa dokumentacyjna lokalizacji posterunków wodowskazowych 
(Numery zgodne z tabelami 3.4.1 a i b) 
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ZESTAWIENIA POSTERUNKÓW WODOWSKAZOWYCH 

Tab. 3.4.2.A 

Zestawienie posterunków wodowskazowych posiadających serie miesięcznych przepływów 
charakterystycznych 1951 - 2002.  

Objaśnienia: na szaro zaznaczono posterunki dla których serie danych nie zawierały przepływów 
charakterystycznych, czyli wodowskazy nieuwzględnione w analizach. 

NR Wodowskaz Rzeka Szer Dług 
1 Banie Tywa 53° 6' 1,866" N 14° 39' 31,942" E 

2 Bardy Parsęta 54° 5' 31,028" N 15° 42' 51,163" E 

3 Będgoszcz Krzekna 53° 14' 54,086" N 14° 46' 51,763" E 

4 Białogard Parsęta 54° 0' 11,977" N 15° 58' 34,698" E 

5 Białogórzyno Radew 54° 3' 46,061" N 16° 6' 58,176" E 

6 Bielikowo Mołstowa 53° 59' 29,981" N 15° 18' 37,411" E 

7 Bielinek Odra 52° 55' 43,693" N 14° 9' 10,911" E 

8 Błagowo Jez.Bobęcino Wielkie 53° 58' 56,237" N 16° 48' 47,136" E 

9 Bodzęcin Stepnica 53° 38' 23,166" N 14° 55' 39,379" E 

10 Borkowice Czerwona 54° 12' 22,502" N 15° 54' 24,941" E 

11 Bóżanka Bóżanka 54° 8' 36,348" N 17° 1' 46,568" E 

13 Broczyna Broczynka Broczynka 54° 9' 3,388" N 16° 57' 55,426" E 

14 Broczyna Wieprza 54° 9' 13,666" N 16° 57' 59,560" E 

15 Brojce Lubieszowa 53° 56' 9,096" N 15° 15' 11,016" E 

16 Chociwel Krąpiel 53° 27' 46,996" N 15° 19' 49,856" E 

17 Chojna Rurzyca 52° 57' 54,451" N 14° 25' 14,897" E 

18 Ciecholub Studnica 54° 9' 57,910" N 16° 54' 8,827" E 

19 Cybulino Drężnianka Drężnianka 54° 2' 50,711" N 16° 36' 33,061" E 

20 Cybulino Radew 54° 2' 23,507" N 16° 37' 2,590" E 

21 Dębogóra 
Kanał Żarczyn-
Marwice 53° 9' 3,850" N 14° 27' 9,026" E 

22 Dolsk Myśla 52° 47' 57,381" N 14° 49' 54,827" E 

23 Dretyń Broczynka 54° 6' 56,723" N 16° 59' 45,133" E 

24 Drozdowo Dębosznica 53° 59' 56,347" N 15° 33' 52,681" E 

25 Dźwirzyno Jez.Resko Przymorsk 54° 9' 5,249" N 15° 23' 56,756" E 

26 Gardomino Gardominka 53° 50' 25,363" N 15° 9' 38,365" E 

27 Gogolewo Krąpiel 53° 22' 55,823" N 15° 10' 20,423" E 

28 Goleniów Ina 53° 33' 46,646" N 14° 49' 34,078" E 

29 Golniewo Dolne Rega 53° 45' 0,828" N 15° 43' 50,969" E 

30 Gozdowice Odra 52° 45' 48,501" N 14° 19' 13,249" E 

31 Grabowo Grabowa Grabowa 54° 17' 53,703" N 16° 26' 13,232" E 

32 Grabowo Kalica 52° 58' 44,917" N 14° 22' 18,291" E 

33 Gryfino Odra Wschodnia 53° 15' 14,986" N 14° 29' 0,849" E 

34 Jarchlino Dobra 53° 40' 28,364" N 15° 12' 22,580" E 

35 Karlino I Radew 54° 2' 31,162" N 15° 53' 11,870" E 

36 Karlino II (zlikw) Radew 54° 1' 57,275" N 15° 52' 44,815" E 

37 Korzybie Wieprza 54° 16' 50,209" N 16° 52' 41,059" E 

38 Koszalin Dzierżęcinka 54° 11' 7,517" N 16° 11' 18,935" E 

39 Krąg Grabowa 54° 14' 22,721" N 16° 43' 33,377" E 

40 Krzemień Ina 53° 22' 2,747" N 15° 31' 53,775" E 

41 Kulice Sąpólna 53° 39' 36,018" N 15° 10' 7,867" E 

42 Kurowo Radew 54° 3' 5,545" N 16° 34' 58,393" E 
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43 Kwisno Wieprza 54° 5' 6,791" N 17° 7' 51,350" E 

44 Kwisno (przelew) Doszenica 54° 4' 52,678" N 17° 7' 58,155" E 

45 Lesięcin Brzeźnicka Węgorza 53° 35' 47,503" N 15° 36' 5,296" E 

46 Lubiatowo Płonia 53° 9' 38,303" N 15° 2' 17,403" E 

47 Łobez Łoźnica 53° 38' 12,696" N 15° 38' 54,012" E 

48 Łobez Rega Rega 53° 37' 43,706" N 15° 36' 47,222" E 

49 Łożnica Gowienica 53° 41' 58,065" N 14° 52' 45,459" E 

50 Maczków Ilanka 52° 16' 29,743" N 14° 44' 40,228" E 

51 Marianowo Krępa 53° 22' 44,766" N 15° 15' 45,798" E 

52 Mieszewo Ukleja 53° 36' 4,211" N 15° 23' 17,244" E 

53 Miłogoszcz Ukleja 53° 43' 1,188" N 15° 17' 57,135" E 

54 Moracz Wołczenica 53° 46' 22,162" N 14° 52' 9,089" E 

55 Moryń Słubia 52° 51' 40,667" N 14° 23' 45,807" E 

56 Myślibórz Myśla 52° 55' 18,455" N 14° 51' 44,596" E 

57 Nieborowo Kanał Swochowski 53° 13' 11,853" N 14° 47' 48,814" E 

58 Okunica Płonia 53° 11' 51,613" N 14° 56' 15,639" E 

59 Oświno Jez. Woświn (Ukleją) 53° 31' 59,097" N 15° 23' 40,625" E 

60 Pęzino Pęzinka 53° 20' 19,479" N 15° 12' 2,346" E 

61 Pieszcz Moszczeniczka 54° 27' 26,098" N 16° 46' 11,459" E 

62 Płoty Rekowa 53° 49' 21,526" N 15° 17' 0,493" E 

63 Polanów Grabowa 54° 7' 15,742" N 16° 41' 29,406" E 

64 Przywodzie Płonia 53° 7' 23,526" N 15° 9' 37,027" E 

65 Rekowo Wołczenica 53° 53' 11,723" N 14° 47' 13,891" E 

66 Resko I Rega 53° 46' 21,305" N 15° 23' 43,589" E 

67 Runowo Reska Węgorza 53° 33' 45,282" N 15° 31' 3,286" E 

68 Ryszewo Kanał Młyński 53° 11' 22,511" N 14° 54' 44,980" E 

69 Sarbia Dębosznica 54° 5' 33,561" N 15° 25' 23,322" E 

70 Sądów Pliszka 52° 13' 10,190" N 14° 50' 50,222" E 

71 Sianów Unieść 54° 13' 21,632" N 16° 17' 3,836" E 

72 Siwkowice Sąpólna 53° 44' 1,872" N 15° 14' 42,439" E 

73 Sławno Wieprza 54° 21' 55,771" N 16° 41' 18,347" E 

74 Słubice Odra 52° 20' 56,283" N 14° 33' 23,761" E 

75 Stargard Szczeciński Krąpiel 53° 19' 6,811" N 15° 3' 28,373" E 

76 Stargard Szczeciński km 56.8 Ina 53° 21' 7,655" N 15° 2' 25,786" E 

77 Stargard Szczeciński km 60 Ina 53° 19' 59,116" N 15° 2' 43,519" E 

78 
Stargard Szczeciński powyżej 
Krąpieli Ina 53° 19' 0,452" N 15° 3' 28,174" E 

79 Stary Chwalim Parsęta 53° 47' 4,170" N 16° 26' 27,108" E 

80 Stary Kraków Wieprza 54° 26' 31,391" N 16° 36' 21,170" E 

81 Storkowo Parsęta 53° 46' 46,007" N 16° 29' 46,800" E 

82 Suchań Reczyca 53° 16' 37,118" N 15° 20' 23,631" E 

83 Swobnica Tywa 53° 2' 16,481" N 14° 37' 57,350" E 

84 Tatynia Gunica 53° 34' 0,888" N 14° 30' 22,218" E 

85 Trzcińsko-Zdrój Rurzyca 52° 57' 45,993" N 14° 36' 51,048" E 

86 Trzebiatów Rega 54° 3' 50,435" N 15° 15' 48,807" E 

87 Trzebielino Kunica 54° 11' 17,826" N 17° 4' 40,095" E 

88 Tychówko Parsęta 53° 54' 3,999" N 16° 3' 51,210" E 

89 Unieście Jez. Jamno 54° 15' 57,310" N 16° 5' 14,309" E 

90 Węgorzyno Reska Węgorza 53° 32' 37,569" N 15° 33' 0,815" E 

91 Widuchowa Odra 53° 7' 48,636" N 14° 23' 1,485" E 
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92 Widzieńsko Gowienica 53° 39' 58,388" N 14° 44' 56,821" E 

93 Wiechowo Dołżnica 53° 22' 12,747" N 15° 18' 44,144" E 

94 Wiekowo Grabowa 54° 18' 48,919" N 16° 24' 3,263" E 

95 Zamęcin Mała Ina 53° 6' 57,878" N 15° 20' 57,437" E 

96 Żelewo Płonia 53° 16' 38,742" N 14° 51' 48,043" E 

97 Żerzyno Piaskowa 53° 43' 58,867" N 15° 20' 49,391" E 

98 Morzyca Mała Ina 53° 12' 32,555" N 15° 8' 23,321" E 

 

Tab. 3.4.2.B 
Zestawienie posterunków wodowskazowych posiadających serie codziennych pomiarów natężenia 

przepływu dla wielolecia 1990 - 2009 

NR 
nr w zbiorze 

danych za 
1951-2002 

POSTERUNEK RZEKA 
współrzędne 

szerokości geogr. 
współrzędne 

długości geogr. 

KOD 
hydrolo
giczny 

1 24 DROZDOWO DĘBOSZNICA 53° 59' 56,347" N 15° 33' 52,681" E 2810 

2 31 GRABOWO GRABOWA 54° 17' 53,703" N 16° 26' 13,232" E 3050 

3 39 KRĄG GRABOWA 54° 14' 22,721" N 16° 43' 33,377" E 3040 

4 28 GOLENIÓW INA 53° 33' 46,646" N 14° 49' 34,078" E 2720 

5 76 
STARGARD 
SZCZECIŃSKI 

INA 53° 21' 7,655" N 15° 2' 25,786" E 2710 

6 27 GOGOLEWO KRĄPIEL 53° 22' 55,823" N 15° 10' 20,423" E 2740 

7 98 MORZYCA MAŁA INA 53° 12' 32,555" N 15° 8' 23,321" E 2730 

8 61 PIESZCZ MOSZCZENICZKA 54° 27' 26,098" N 16° 46' 11,459" E 3020 

9* 30 GOZDOWICE ODRA 52° 45' 48,501" N 14° 19' 13,249" E 100 

10* 74 SŁUBICE ODRA 52° 20' 56,283" N 14° 33' 23,761" E 90 

11 29 GOLNIEWO DOLNE REGA 53° 45' 0,828" N 15° 43' 50,969" E 2760 

12 48 ŁOBEZ REGA 53° 37' 43,706" N 15° 36' 47,222" E 2770 

13 66 RESKO REGA 53° 46' 21,305" N 15° 23' 43,589" E 2780 

14 86 TRZEBIATÓW REGA 54° 3' 50,435" N 15° 15' 48,807" E 2790 

15 41 KULICE SĄPÓLNA 53° 39' 36,018" N 15° 10' 7,867" E 2800 

16 18 CIECHOLUB STUDNICA 54° 9' 57,910" N 16° 54' 8,827" E 3010 

17 37 KORZYBIE WIEPRZA 54° 16' 50,209" N 16° 52' 41,059" E 2960 

18 43 KWISNO WIEPRZA 54° 5' 6,791" N 17° 7' 51,350" E 2940 

19 80 STARY KRAKÓW WIEPRZA 54° 26' 31,391" N 16° 36' 21,170" E 2980 

Objaśnienia: * - dane dla wielolecia 1990-2006 

 

 Na zbiorze danych z opracowania pt. „Zasoby wód powierzchniowych województwa 

zachodniopomorskiego” - (ZMiUW województwa zachodniopomorskiego, Słupsk 2000) 

przeprowadzono analizy przepływów dobowych oraz przepływów charakterystycznych NQ, 

SNQ i SSQ. Liczba posterunków uwzględnionych w analizie objęła dla 38 wodowskazów z 

danymi dobowymi i 84 z 98 wodowskazów z wynikami w układzie miesięcznym. Długość serii 
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danych miesięcznych mieści się w wieloleciu 1951-2000, udział pokrycia danymi zestawiono 

na rys 3.4.2.A. W tym wielolecie z analizą danych dobowych to 1983-1997 (15lat).  

 Ze zbioru ostatniego wybrano 19 posterunków wodowskazowych (tab. 3.4.1.B). 

Zlewnie zamknięte w tych przekrojach stanowią 65,2*% powierzchni RZGW Szczecin (*bez 

powierzchni zlewni różnicowych Odry). Wielolecie jakie charakteryzują powyższe dane to 

lata od 1990 do 2009 (19 lat hydrologicznych). 

 

 
Rys. 3.4.3 Długość i liczba dostępnych serii czasowych; A - liczebność serii danych w podanych 

przedziałach;  B - liczba wodowskazów z serią danych dla podanego roku. 
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 Identyfikację niżówek przeprowadzano w oparciu o przepływ graniczny (Qnn), za 

który na potrzeby opracowania przyjęto przepływ nienaruszalny liczony wg uproszczonej 

metody H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego (Qnn).  

 Rozdział, separację niżówek wykonano zgodnie z wytycznymi metody POT - 

minimalny czasu trwania niżówki 5dni, dodatkowo jako jedno zjawisko traktowano niżówki 

odlegle od siebie o mniej niż 3 dni. Czyli okres z przepływem wyższym niż przyjęty przepływ 

graniczny wynoszący tylko 3 dni nie dawał podstaw do rozdzielenia niżówek na dwa 

zdarzenia. Szczegółowe zestawienia uzyskanych wyników zestawiono w załącznikach I ,II, III, 

IV.  

 Przeprowadzona na danych dobowych przepływów analiza czasu trwania i 

intensywności niżówek w  wieloleciu 1983-1997/1999 dostarczyła następujących wyników 

(38posterunków zlokalizowanych w dawnym województwie szczecińskim): 

− Lata z niżówką - suszą hydrologiczną (czyli lata w których odnotowano największą 

liczbę dni z przepływem poniżej Qnn) to: 1983, 1989, 1992, 1994; 

− miesiącami predysponowanymi do występowania niżówek, suszy hydrologicznej, 

były:  lipiec, sierpień, wrzesień oraz czerwiec (miesiące o największym średnim % 

niedoborze niżówki); 

− okresy suszy hydrologicznej częściej występowały w drugim półroczu roku 

hydrologicznego - niżówki letnie; w pierwszej części roku susza hydrologiczna 

występowała bardzo sporadycznie; najczęściej przepływy o charakterze niżówkowym 

w półroczu zimowym nie miały wystarczającej długości by zostały zakwalifikowane 

jako niżówka; 

− rozkład przestrzenny wyników liczby dni z przepływem poniżej granicznego 

zaprezentowano na mapie poniżej  (rys. 3.4.4); 

− Susza hydrologiczna wystąpiła w obszarze działania RZGW w Szczecinie średnio 563 

dni w ciągu wielolecia 1983-1997 (10% dni całego wielolecia), maksymalna liczba dni 

z niżówką to 1129 i została zanotowana na posterunku nr 97 - Żerzyno - Piaskowa; 

− Najmniejszą liczbą zdarzeń (< 274dni) z przepływem niżówkowym charakteryzowały 

się posterunki zamykające zlewnie:  

Iny  w profilu nr76 -  Stargard Szczeciński km 56.8 -  166dni 
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Rurzycy w profilu nr 17  - Chojna -  225dni 

Krąpieli w profilu nr 75 Stargard Szczeciński  - 239dni 

− Posterunki na których susza hydrologiczna występowała w każdym roku 

hydrologicznym:  

NR WODOWSKAZ RZEKA NR WG WZMIUW 

6 Bielikowo Mołstowa / 38 / 

9 Bodzęcin Stepnica / 23 / 

15 Brojce Lubieszowa / 37 / 

26 Gardomino Gardominka / 36 / 

47 Łobez Łoźnica / 26 / 

49 Łożnica Gowienica / 24 / 

52 Mieszewo Ukleja / 31 / 

53 Miłogoszcz Ukleja / 32 / 

54 Moracz Wołczenica / 25 / 

62 Płoty Rekowa / 35 / 

67 Runowo Reska Węgorza / 29 / 

72 Siwkowice Sąpólna / 34 / 

90 Węgorzyno Reska Węgorza / 28 / 

97 Żerzyno Piaskowa / 30 / 

 

− Na większości wymienionych powyżej posterunków analiza trendu wskazała na 

istnienie rosnącej tendencji w czasie, kolejne lata wielolecia cechowały się większą 

liczbą dni z niżówką czyli statystycznie susza hydrologiczna trwała dłużej (rys.3.4.3).  
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Nr 15

Rys. 3.4.3 Wyniki analizy liczby dni z niżówką w 

latach 1983-1999 

 

y = -0,4893x + 51,248
R2 = 0,0033

0

20

40

60

80

100

120

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

[li
cz
ba
 d
ni
 z
 n
iz
ow
ka
]

Nr 26

 
 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 76 
 

y = 3,6393x + 10,286
R2 = 0,1366

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

[li
cz
ba
 d
ni
 z
 n
iz
ow
ka
]

Nr 47 y = -0,0607x + 47,886
R2 = 3E-05
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Nr 72 y = -1,1929x + 37,343
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c.d. Rys. 3.4.3 Wyniki analizy liczby dni z niżówką w latach 1983-1999 

 

 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 77 
 

 
Rys. 3.4.4 Rozkład przestrzenny liczby dni z niżówką w wieloleciu 1983-1999 

 
 Analizę identyfikacji okresów występowania suszy hydrologicznej w szeregach 

miesięcznych przepływów oparto na zbiorze przepływów charakterystycznych pierwszego 

stopnia czyli miesięcznych wartościach NQ. Analogicznie jak dla serii przepływów dobowych 

identyfikację niżówek w szeregach przepływów niskich (NQ) przeprowadzano przyjmując 

jako granicę przepływów niżówkowych wartość przepływu nienaruszalnego liczonego wg 

uproszczonej metody H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego (Qnn). 
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Wskazano miesiące, w których przepływ minimalny był niższy niż przyjęty przepływ graniczny 

Qnn (rys. 3.4.5). 

 
 A 

 
B 

Rys. 3.4.5 Liczba miesięcy w których odnotowano minimalny przepływ miesięczny poniżej przyjętego 

przepływu granicznego niżówki (1951-2002); A - średnia liczba miesięcy z niżówką w przeliczeniu na 1 

wodowskaz; B - procentowy udział poszczególnych miesięcy w ogólnej wieloletniej sumie miesięcy z 

niżówką.  

 

 Surowe wyniki analiz liczby miesięcy z niżówką nie są reprezentatywne z racji, iż 

pokrycie danymi nie jest jednakowe na wszystkich posterunkach. Wobec tego sumy miesięcy 

z niżówką dla każdego roku podzielono przez liczbę wodowskazów, które posiadały wyniki za 

dany rok. W celu zaprezentowania okresów pojawiania się niżówek w skali roku posłużono 

się analizą udziału procentowego wystąpień niżówek w danym miesiącu w stosunku do 

ogólnej wieloletniej sumy miesięcy z niżówką.  
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 W wieloleciu 1951-2002 lata z największą liczbą miesięcy z niżówką, (3 lub/i powyżej 

3 miesięcy), to: 1954-55;  1959-60; 1964; 1973; 1976; 1978; 1983; 1989-1994. Przepływy 

niskie osiągały wielkości poniżej Qnn w miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień.  

W załączniku nr V zamieszczono zestawienia ekstremalnych i średnich wyników liczby 

miesięcy z suszą hydrologiczną na 86 posterunkach (1951-2002). 

 Na wymienionych posterunkach odnotowano brak zjawiska suszy hydrologicznej (rys. 

3.4.6 - wodowskazy zaznaczone na niebiesko): 

Nr 1 Banie - TYWA 

Nr 30 Gozdowice - ODRA 

Nr 33 Gryfino - Odra Wschodnia 

Nr 80 Stary Kraków - WIEPRZA 

Nr 86 Trzebiatów - REGA 

Nr 91 Widuchowa - ODRA. 

 

Największą (powyżej 6) średnią liczbę miesięcy z niżówką stwierdzono natomiast na 
wodowskazach zamykających zlewnie:  
 

13 Broczyna - Broczynka 
45 Lesięcin Brzeźnicka Węgorza 
19 Cybulino - Drężnianka 
31 Grabowo - Grabowa 
39 Krąg - Grabowa 
63 Polanów - Grabowa 
96 Żelewo - Płonia 
18 Ciecholub - Studnica 
14 Broczyna -Wieprza 
70 Sądów - Pliszka 
44 Kwisno (przelew)  - Doszenica 

79 Stary Chwalim - Parsęta 
97 Żerzyno -Piaskowa 
20 Cybulino - Radew 
42 Kurowo - Radew 
47 Łobez - Łoźnica 
29 Golniewo Dolne - Rega 
71 Sianów - Unieść 
43 Kwisno - Wieprza 
69 Sarbia - Dębosznica 
34 Jarchlino - Dobra 
38 Koszalin - Dzierżęcinka 

68 Ryszewo - Kanał Młyński 
58 Okunica - Płonia 
53 Miłogoszcz - Ukleja 
10 Borkowice - Czerwona 
94 Wiekowo - Grabowa 
27 Gogolewo - Krąpiel 
6 Bielikowo - Mołstowa 
22 Dolsk - Myśla 
56 Myślibórz- Myśla 
72 Siwkowice  - Sąpólna 
9 Bodzęcin - Stepnica 

  24 Drozdowo - Dębosznica 
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Rys. 3.4.6 Wodowskazy z największą średnią roczną liczbą miesięcy z niżówką i posterunki na 

których nie stwierdzono niżówki. 

 

Na 4 posterunkach corocznie wielkość natężenia przepływu spadała poniżej 

przyjętego przepływu granicznego niżówki (rys. 4 zaznaczone na fioletowo). Są to zlewnie:  

Nr 13 Broczyna - Broczynka (A = 55,3 km2) 

Nr 24 Drozdowo - Dębosznica (A = 30 km2) 

Nr 63 Polanów - Grabowa (A = 72,9 km2) 

Nr 94 Wiekowo - Grabowa (A = 466,1km2) 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 81 
 

 Dodatkowo sprawdzono istnienie zależność (trendu statystycznego) między liczbą 

miesięcy z niżówką a powierzchnią danej zlewni. Częstość występowania okresów z niżówką, 

w stopniu nieistotnym statystycznie, wskazuje odwrotnie proporcjonalny stosunek do 

powierzchni zlewni (rys. 3.4.7).  

 
Rys. 3.4.7 Wykres zależności średniej liczby niżówek do powierzchni zlewni - (logarytmiczna skala osi y) 

 

Najliczniejszą grupę stanowią zlewnie o powierzchni do 500km2 dla nich powyższa 

zależność w ogóle nie została zidentyfikowana (R2=0,0055).  

 Jako uzupełnienie z racji malej liczby posterunków wodowskazowych w opracowaniu 

funkcjonują dane z wielolecia 1990-2009. Na ich podstawie sformułowano następujące 

wnioski: 

• Lata z niżówką - suszą hydrologiczną (czyli lata w których odnotowano największą 

liczbę dni z przepływem poniżej Qnn) to: 1992;  2006;  2003;  2004; 2009 

• miesiącami predysponowanymi do występowania niżówek, suszy hydrologicznej, 

były:  lipiec, sierpień, wrzesień oraz czerwiec 
(miesiące o największym średnim % niedoborze niżówki) 

• okresy suszy hydrologicznej częściej występowały w drugim półroczu roku 

hydrologicznego - niżówki letnie; w pierwszej części roku susza hydrologiczna w 

dominującej liczbie przypadków była kontynuacją suszy półrocza letniego roku 

poprzedniego; 
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• Na posterunku nr 19 - Wieprza - Stary Kraków nie stwierdzono żadnego zdarzenia 

z przepływem niższym niż przyjęty przepływ graniczny Qnn; 

• Odnotowane w profilu Regi w Trzebiatowie przepływy niżówkowe ze względu na 

krótki czas trwania nie dawały podstaw do zakwalifikowania ich jako zdarzenia o 

charakterze niżówki; 
 

• Najmniejszą liczbą zdarzeń z przepływem poniżej Qnn charakteryzowały się 

posterunki zamykające zlewnie:  

- Wieprzy - profil  (nr 17); 

- Regi - profil Trzebiatów (nr 14);   

- Iny - profil Goleniów (nr 4); 

- Odra - profile Gozdowice (nr 9) i Słubice (nr 10); 

• Posterunki na których susza hydrologiczna występowała w każdym roku 

hydrologicznym (rys. 3.4.8):  

1 - DROZDOWO DĘBOSZNICA; 2 - GRABOWO GRABOWA; 3 - KRĄG GRABOWA 

6 - GOGOLEWO KRĄPIEL; 7 - MORZYCA MAŁA INA; 8 - PIESZCZ MOSZCZENICZKA; 

11 - GOLNIEWO DOLNE REGA; 15 - KULICE SĄPÓLNA; 16 - CIECHOLUB STUDNICA;  

18 - KWISNO WIEPRZA 
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Rys. 3.4.8 Mapa posterunków na których w każdym roku wielolecia 1990-2009 wystąpiła susza 

hydrologiczna. Objaśnienia: 1 - posterunki wodowskazowe uwzględnione w analizie, 2 - zbiorniki i jeziora, 3 - 

sieć rzeczna, 4 - granice RZGW w Szczecinie 5 - wodowskazy na których w każdym roku wielolecia 1990-2009 

wystąpiła susza hydrologiczna 

  

 

 Analiza czasu trwania w rozumieniu dni z suszą hydrologiczną dla serii przepływów 

charakterystycznych nie jest możliwa do przeprowadzenia. Aczkolwiek możliwe jest 

wskazanie sezonów-miesięcy, w których wielkość obniżenia przepływu sygnalizuje 

wystąpienie suszy hydrologicznej. Taka analiza mimo iż nie jest precyzyjna w sposób 
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wystarczający charakteryzuje warunki hydrologiczne w zlewniach i pozwala na ocenę 

zagrożenia skutkami suszy w aspektach I i II (zaopatrzenia ludności i gospodarki w wodę). 

 Niemniej jednak przeprowadzono ogólną analizę porównawczą wyników uzyskanych 

na danych przepływów dobowych i charakterystycznych dla wielolecia 1983-1997. 

Porównano wielkość przepływu średniego niżówki (wykres poniżej). Uzyskane wyniki 

wskazują na duże podobieństwo intensywności zdarzeń niżówkowych analizowanych z 

wykorzystaniem danych dobowych i charakterystycznych.  

 Specyfiką analizy serii przepływów charakterystycznych (NQ) jest, iż intensywność 

suszy hydrologicznej może być szacowana dla poszczególnych miesięcy lub dłuższych 

okresów w oparciu o: 

• a. - czas trwania, określany przez wskazanie sekwencji kolejnych po sobie miesięcy z 

niżówką (wyznaczono max i średni czas trwania - tnmax, tnsr); 

 

• b. - średni odpływ jednostkowy niżówki (qnsr) [l/s z km2] (podstawą do wyliczeń są Qnsr 

- średnie wartości przepływu niżówek zidentyfikowanych na danym wodowskazie); 

 

• c. - średni niedobór niżówki (qnN) wyrażony w l/s z km2 (średnia z uzyskanych różnic 

między przepływem granicznym Qnn a NQ niżówki). 

 

 
Rys. 3.4.9 Wartości średniego przepływu niżówki Qśr w szeregach przepływów dobowych (D) i 

miesięcznych (M) 

  



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

 85 
 

 W wieloleciu 1951-2002 średni czas trwania (tnsr) sezonów z suszą hydrologiczną 

wahał się od 1 do 12 miesięcy w skali roku hydrologicznego (analiza na seriach danych 

miesięcznych NQ) (rys. 3.4.9). Przeciętnie okres z niżówką w seriach NQ trwał 2,6miesiąca. 

Najdłuższe serie okresów z tak zidentyfikowaną suszą trwały nawet 60 miesięcy (wodowskaz 

nr 63 Polanów- Grabowa).  

 Obszary, na których najczęściej notowano długie sezony z przepływem niżówkowym 

to zlokalizowane przede wszystkim w południowej i południowo-zachodniej oraz wschodnich 

i północno-wschodnich częściach obszaru RZGW Szczecin zlewnie zamknięte wodowskazami 

nr:  

- 13, 14  ---------79  Wieprza od Pokrzywnej do Studnicy (l) 

- 45    -----------162 Reska Węgorza 

- 20    -----------112 Radew 

- 32    -----------183 Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej 

- 39, 63    ------12 Grabowa 

- 96    -----------161 Odra od Odry Zachodniej do Iny (p) 

- 18    -----------102 Studnica  

- 70    -----------196 Pliszka 

- 44    -----------80 Wieprza do Pokrzywnej (p). 

 

 Wykonana w oparciu o dane z wielolecia 1951-2002 mapa rozkładu przestrzennego 

średniego odpływu jednostkowego niżówki (qnsr) wyraźnie wskazuje, iż intensywność suszy 

hydrologicznej w północno-wschodniej i centralnej części obszaru zarządzanego przez RZGW 

w Szczecinie jest słabsza niż ma to miejsce w zlewniach południowo-zachodnich (rys. 

3.4.10.A,B,C). W czasie niżówek różnica w zasobności wodnej zlewni podanych części 

obszaru jest sześciokrotna.  
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Rys. 3.4.10.A  Mapa średniego odpływu jednostkowego niżówki - (qnsr) (1951-2002). 
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Rys. 3.4.10.B Mapa rozkładu średniego odpływu jednostkowego niżówki (qnsr) na podstawie analizy 

miesięcznych NQ z wielolecia 1951-2002. 

Objaśnienia: I - bardzo niska zasobność wodna obszaru, II - niska,  III - umiarkowana,  IV - powyżej 

umiarkowanej,  Przedziały opracowano na podstawie miar pozycyjnych, tj. kolejno percentyla p50 = 

2,239,   p75 = 4,780,  p 87,5 = 6,256 [l/s z km2] 
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Rys. 3.4.10.C Mapa średniego przepływu niżówki wyniki zagregowane i przypisane do zlewni 3-rzędu 

na podstawie analizy miesięcznych NQ z wielolecia 1951-2002.  

 

 

 Wyniki analizy średniego niedoboru niżówki (SnN) pozwalają na ocenę intensywności 

stwierdzonej suszy hydrologicznej (rys. 3.4.10.A,B).  
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Rys. 3.4.11.A Mapa rozkładu przestrzennego przeciętnych wyników niedoboru niżówki - Udział 

niedoboru niżówki w przepływie granicznym Qnn; na podstawie analizy miesięcznych NQ z wieloleciu 

1951-2002.  

Objaśnienia: I - skrajnie głęboka niżówka, II - bardzo głęboka niżówka,  III - głęboka niżówka,  IV - 

umiarkowanie głęboka niżówka; Przedziały opracowano na podstawie miar pozycyjnych, tj. kolejno 

percentyla   p75 = 75,4,   p50 = 61,5,  p 25 = 47,6  [%] 
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 Udział niedoboru niżówki w przepływie granicznym (Qnn) (informacja o tym jaki 

procent przepływu granicznego "brakuje" do wypełnienia niżówki; interpretacja - im większa 

wartość tym głębsza niżówka) (tab. 3.4.3, rys. 3.4.11.A,B). Zlewnie z silą suszą hydrologiczną 

(warunki przeciętnej niżówki) to przede wszystkim obszary przynależne do dorzeczy Odry 

(zlewnie nr 183, 161), Iny, Regi, Uklei (tab. 3.4.3). Do wypełnienia niżówki „brakowało” tutaj 

od ok. 77 do 36 % Qnn. 

Tab. 3.4.3 

Zestawienie wodowskazów z najwyższym udziałem niedoboru niżówki w Qnn - najintensywniejszymi 

przeciętnymi warunkami suszy hydrologicznej. 

NR Wodowskaz Rzeka 
SnN 

[ % Qnn] 

90 Węgorzyno Reska Węgorza 77,4 

51 Marianowo Krępa 60,1 

55 Moryń Słubia 54,0 

53 Miłogoszcz Ukleja 48,3 

21 Dębogóra Kanał Żarczyn-Marwice 46,1 

93 Wiechowo Dołżnica 43,3 

22 Dolsk Myśla 40,6 

56 Myślibórz Myśla 40,5 

60 Pęzino Pęzinka 39,7 

16 Chociwel Krąpiel 38,3 

68 Ryszewo Kanał Młyński 37,2 

32 Grabowo Kalica 36,8 

76 Stargard Szczeciński km 56.8 Ina 36,8 

82 Suchań Reczyca 36,6 

52 Mieszewo Ukleja 36,6 

57 Nieborowo Kanał Swochowski 35,7 
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Rys. 3.4.11.B Rozmieszczenie średniego niedoboru niżówki SnN czyli [%] udział średniego niedoboru 

niżówki w przepływie granicznym niżówki (Qnn) na tle zlewni z silną suszą hydrologiczną wg 

kryterium średniego niedoboru niżówki. 

 

Czas trwania niżówek wielolecia 1983-1999 oraz 1990-2009 podano w tabelach 

załącznika nr II i III, w zestawieniach załącznika nr I (liczba dni z niżówką) oraz na poniższych 

rysunkach 3.4.12a i b i tabeli 3.4.4. Maksymalny czas trwania suszy hydrologicznej na 
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obszarze działania RZGW w Szczecinie waha się od  47 do 175 dni (1983-1999) i od 56 do 

skrajnej wartości 744dni  dla wielolecia 1990-2009. Przeciętny czas trwania suszy 

hydrologicznej wynosi w pierwszym wieloleciu od 7 do 48 dni zaś w okresie 1990-2009 od 22 

do 110 dni. Różnice w wynikach obu okresów wynikają przede wszystkim ze stwierdzonej  

liczby zdarzeń suszy hydrologicznej  oraz faktu, że w drugim wieloleciu intensywność zdarzeń 

suszy hydrologicznej była wyższa (lata 1992, 2003 są powszechnie wskazywane jako lata  z 

silną suszą hydrologiczną).  
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a. 

 
b. 

Rys. 3.4.12 Podstawowe parametry niżówek na poszczególnych posterunkach wodowskazowych w 

wieloleciu a - 1983-1999 i b - 1990-2009. 

Objaśnienia: Nn 1990-2009 / Nn 1983-1999 - liczba okresów z suszą hydrologiczną (niżówką); tsn - średni czas 

trwania suszy hydrologicznej [dni] 
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Tab. 3.4.4 

Zestawienie wyników podstawowych charakterystyk niżówek 1983- 1997/1999 oraz 1990-2009 

1983-
1997/1999 

MAX czas trwania 
niżówki [dni] 

ŚREDNI czas trwania 
niżówki [dni] 

liczba niżówek 

1 130 29 11 

3 145 31 15 

6 130 20 30 

9 114 29 22 

15 99 28 23 

16 133 24 13 

17 47 10 11 

21 106 16 15 

26 108 26 19 

32 164 20 5 

34 85 19 29 

40 139 23 26 

46 127 26 15 

47 149 14 20 

49 100 26 21 

51 79 16 18 

52 162 20 12 

53 90 13 17 

54 103 23 15 

55 68 18 9 

57 95 22 14 

60 125 27 19 

62 129 26 14 

64 114 30 22 

67 71 13 14 

68 127 17 10 

72 158 30 29 

75 90 13 9 

76 84 7 6 

82 150 28 15 

83 175 27 19 

84 140 18 10 

85 85 17 10 

90 147 47 12 

93 160 48 10 

95 121 19 14 

97 121 33 33 
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c.d. Tab. 3.4.4 

Zestawienie wyników podstawowych charakterystyk niżówek 1983- 1997/1999 oraz 1990-2009 

1990-2009 
MAX czas trwania niżówki 

[dni] 
ŚREDNI  

czas trwania niżówki [dni] 
liczba niżówek 

1 210 38,7 97 

2 233 48,8 97 

3 309 59,0 90 

4 156 110,3 6 

5 149 67,1 14 

6 265 78,1 52 

7 188 73,0 41 

8 171 40,3 89 

9 56 38,6 5 

10 89 52,0 5 

11 744 110,0 46 

12 166 22,8 37 

13 158 30,8 19 

14 brak 

15 271 62,4 57 

16 268 65,9 81 

17 71 28,0 5 

18 244 59,9 76 

19 brak 

 

3.5. Okresy pojawiania się suszy hydrogeologicznej oraz analiza jej intensywności i czasu 

trwania  

Wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i częstotliwości występowania 

suszy hydrogeologicznej zostało przeprowadzone na podstawie interpretacji wieloletnich 

ciągów pomiarowych zwierciadła wód podziemnych, zgodnie z wcześniej opisaną metodyką. 

Bazowano na danych z sieci monitoringu PSH, w której dla obszaru RZGW Szczecin znajduje 

się 71 punktów, w tym 14 ujmuje pierwszy poziom wodonośny o swobodnym zwierciadle 

wody, a pozostałe (80%) poziomy wodonośne o napiętym zwierciadle wody (tab. 3.5.1), co 

zostało zestawione na mapie dokumentacyjnej (mapa - rys. 3.5.1, zał. nr I). Dwa punkty w 

ogóle nie zostały ujęte, gdyż obserwacje obejmują zaledwie okres 2 lub kilku miesięcy. 

Wszystkie punkty krajowej sieci monitoringu należy uznać za reprezentatywne pod 

względem hydrogeologicznym. Na kilku etapach reorganizacji i przebudowy sieci zostały one 

poddane weryfikacji i obecnie stanowią podstawowe źródło informacji o zmianach 
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hydrodynamicznych w strukturach i poziomach wodonośnych, a w przypadku takich badań 

jak zagadnienie suszy stanowią w zasadzie jedyny materiał wyjściowy. 

 
Rys. 3.5.1 Mapa dokumentacyjna punktów pomiarowych zwierciadła wód podziemnych  
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Dane po zweryfikowaniu wykazały, że pomiary obejmują różne okresy czasu, które 

można w przybliżeniu podzielić następująco: 

1975 - 2010 – 4% 

1980 - 2010 – 12% 

1990 - 2010 – 13% 

1995 - 2010 – 34% 

2000 - 2010 – 37%. 

 Zatem zdecydowana większość pomiarów pochodzi z lat 1995-2010, czyli pozwala na 

interpretację od kilku do kilkunastu lat wstecz. Niestety znaczna liczba punktów dotyczy 

nowych lokalizacji, w których obserwacje są prowadzone dopiero począwszy od lat 2004-

2006, toteż nie mogły być brane pod uwagę, gdyż nie spełniają podstawowego kryterium 

odnośnie wiarygodności ciągu obserwacji. Jest to w sumie 29 punktów, które zestawiono na 

wykresach w osobnym załączniku bez dokonywania analiz (zał. 4). Również okres obserwacji 

monitoringu Wolińskiego Parku Narodowego, złożony z 11 piezometrów oraz 2 źródeł, jest 

zdecydowanie za krótki (2000-2009), aby uwzględnić te punkty w analizie zjawiska susz
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Tab. 3.5.1 
Zestawienie punktów monitoringu 

L.p.
Numer 
punktu

Wsp. X 
(PUWG 92)

Wsp. Y 
(PUWG 92)

Miejscowo ść
Rodzaj 
punktu

Typ 
hydrodynami

czny
Litologia

Startygr
afia

Głęboko ść 
(m)

Głęboko ść 
stropu 

poziomu 
wodono śneg

o (m)

Głęboko ść 
spągu 

poziomu 
wodono śnego 

(m)

Głęboko ść 
zwierc. 

ustalonego

Rok 
rozpocz ęcia 
obserwacji

1 II/71/1 228495.56 572810.50 Głazów st.wierc. napięte Q p 32 18.5 >32,00 4.15 1974

2 II/270/1 308584.26 658183.97 Połczyn-Zdrój st.wierc. napięte Q p 70 36 >70,00 24.8 1976

3 II/272/1 342237.72 679508.08 Bobolice st.wierc. napięte Q ż+p 36.8 29.5 >36,80 7.3 1976

4 II/414/1 353504.23 730664.12 Staniewice st.wierc. napięte Q p+ż 52 45 50,00 2.8 1980

5 II/415/1 348702.55 696666.14 Polanów st.wierc. swobodne Q ż 24 13.25 >24,00 13.25 1980

6 II/416/1 341837.24 679605.19 Bobolice st.wierc. napięte Q p 69 66 68,00 10.7 1980

7 II/421/1 226262.50 669551.27 Wysoka Kamieńska st.wierc. napięte K2 me 12.9 8 >12,90 1.8 1980

8 II/427/1 262027.14 616091.28 Dobrzany st.wierc. napięte Q p 30.7 25 28,70 3.4 1980

9 II/432/2 233387.00 621687.67 Rogowo piezometr napięte Q p+ż 63 38 60,00 2.66 1987

10 II/432/3 233387.00 621687.67 Rogowo piezometr napięte Q p 38 23 28,00 2.47 1987

11 II/436/1 265201.98 705127.89 Dźwirzyno st.wierc. napięte Q p 26.5 19.5 2.25 1980

12 II/439/1 296249.74 691215.64 Karlino st.wierc. napięte Q p 33 27 >33,00 11 1980

13 II/440/1 210977.15 653519.01 Stepnica st.wierc. napięte Q p+ż 14.3 11.6 12,90 1.6 1981

14 II/441/1 264342.88 595087.09 Wardyń st.wierc. napięte Q p 44 22 44,00 9.49 1980

15 II/468/1 192347.40 634018.02 Dobra piezometr napięte Q p(r) 54 45 50,00 4.4 2007

16 II/642/1 188065.43 682684.02 Świnoujście st.wierc. swobodne Q p 4 2 >4,00 2 1990

17 II/643/1 187132.90 682616.55 Świnoujście st.wierc. napięte Q p 26 20 >26,00 3.28 1990

18 II/644/1 187568.66 683249.43 Świnoujście st.wierc. napięte K1 p 275 225 266,00 5.7 1990

19 I/649/1 253427.03 662964.33 Lisowo st.wierc. napięte J1 pc+mu 145 105 131,00 1.95+ 1989

20 I/649/2 253445.51 662939.20 Lisowo st.wierc. napięte Q p+ż 100 35 98,00 2.23+ 1989

21 I/649/3 253454.86 662970.29 Lisowo piezometr swobodne Q p+ż 9 3.1 8,00 3.1 1990

22 I/900/1 207295.00 580408.89 Góralice st.wierc. napięte Q p+ż 75 11 48,00 0.95+ 1995

23 I/900/2 207306.62 580415.62 Góralice st.wierc. napięte K2 w 240 194 >240,00 4.27 1995

24 I/900/3 207317.56 580411.23 Góralice st.wierc. napięte Q p 155 127 150,50 1.39 1995

25 II/930/1 221343.12 661849.91 Przybiernów st.wierc. napięte PgOl p 46 33.5 >46,00 0.51 1994

26 II/930/2 221341.48 661859.31 Przybiernów st.wierc. napięte Q ż 10 3 7,00 1.61 1994

27 II/1022/1 226329.86 644884.13 Żółwia Błoć st.wierc. napięte Q p 80 14 75,00 1.84 1997

28 II/1024/1 316414.25 698590.39 Świeszyno st.wierc. napięte Q p+ż 105 30 37,00 1.48 1997

29 II/1026/1 342582.28 745473.92 Jezierzany st.wierc. napięte K2+PgOl me 163 118 >163,00 1.77 1992

30 II/1027/1 214382.27 550609.68 Mostno st.wierc. napięte Q p 45 29 35,00 8.18 1988

31 II/1028/1 249169.37 696909.93 Rogozina st.wierc. napięte K2 me 60 37 >60,00 2.95 1997

32 II/1029/1 338602.19 719197.11 Malechowo st.wierc. napięte NgM p 50 23.5 36,00 1.51 1997

33 II/1031/1 376967.76 686123.76 Dolsko st.wierc. napięte NgM p 173 136 168,00 22.85 1992

34 II/1032/1 191146.80 563419.46 Gądno st.wierc. napięte Q p+ż 48 20 >48,00 12.3 1997

35 II/1033/1 319329.51 652488.01 Nowe Koprzywno st.wierc. napięte NgM p 177 130 >177,00 32.14 1997

36 II/1035/1 250834.60 632678.38 Kania st.wierc. napięte Pg+Ng p 110 23 47,00 2.5 1997

37 II/1037/1 207540.91 599678.25 Borzym st.wierc. napięte Q p 76 67 72,00 2.05 1997

38 II/1038/1 189626.67 682350.60 Świnoujście st.wierc. napięte Q p 33 17 >33,0 2.8 1997

39 II/1039/1 188270.18 682560.52 Świnoujście st.wierc. napięte Q p+ż 50 17 36,50 2.1 1997

40 II/1040/1 327832.85 672910.49 Nosibądy st.wierc. napięte NgM p 150 68 146,00 3 1997

41 II/1041/1 311121.95 673135.33 Wicewo st.wierc. swobodne Q p 26 1.2 22,00 1.2 1997

42 II/1042/1 331489.93 671834.03 Mieszałki st.wierc. napięte Q p 68 58.5 66,00 5.5 1997

43 II/1043/1 319315.35 657597.64 Piaski st.wierc. swobodne Q p 25 11.2 >25,00 11.2 1998

44 II/1044/1 235128.75 656884.12 Płotkowo st.wierc. napięte Q p 20.5 15.5 17,5 1.9 1997

45 II/1045/1 309998.01 715179.33 Mielno st.wierc. napięte K2 p+pc 160 134 146,00 0.08+ 2001

46 I/1090/1 185870.96 678276.25 Świnoujście piezometr swobodne Q p 17 1.5 >17,00 1.5 2004

47 I/1090/2 185871.46 678283.66 Świnoujście piezometr napięte Q p 31 22.6 >31,00 1.6 2004

48 I/1090/3 185869.49 678270.77 Świnoujście piezometr napięte K me 50 39.2 >50,00 1.3 2004

49 II/1091/1 188443.59 683197.14 Świnoujście st.wierc. napięte Q p 35 14 >35,00 4.10+ 2008

50 II/1092/1 191035.51 639742.63 Stolec st.wierc. napięte Q p+ż 26.5 16.5 26,00 2 2004  
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c.d. Tab. 3.5.1 

L.p.
Numer 
punktu

Wsp. X 
(PUWG 92)

Wsp. Y 
(PUWG 92)

Miejscowo ść
Rodzaj 
punktu

Typ 
hydrodynami

czny
Litologia

Startygr
afia

Głęboko ść 
(m)

Głęboko ść 
stropu 

poziomu 
wodono śneg

o (m)

Głęboko ść 
spągu 

poziomu 
wodono śnego 

(m)

Głęboko ść 
zwierc. 

ustalonego

Rok 
rozpocz ęcia 
obserwacji

51 II/1093/1 191035.51 639742.63 Rzędziny st.wierc. swobodne Q p+ż 29 2.7 26.5 2.7 2005

52 II/1094/1 194241.79 634372.80 Dobra st.wierc. napięte Q p 52 45.1 49,00 8.5 2004

53 II/1096/1 195509.71 617401.09 Kołbaskowo st.wierc. napięte Q p+ż 49.3 35.6 >49,3 32 2004

54 II/1097/1 198883.55 606703.96 Gryfino st.wierc. napięte K2 kp 24 7 >24,00 1.3 2005

55 II/1098/1 202361.23 683022.02 Międzyzdroje st.wierc. swobodne Q p(d) 72 31.8 >72,00 31.8 2008

56 II/1099/1 205033.42 629154.82 Szczecin st.wierc. napięte Q p+ż 45 45 >16,10 32.5 2005

57 II/1100/1 189235.20 661317.29 Nowe Warpno st.wierc. swobodne Q p 20 1.5 >20,00 1.5 2005

58 II/1101/1 196061.56 600336.32 Krzypnica st.wierc. napięte Q p 15 0.5 15,00 0.50+ 2004

59 II/1102/1 176831.44 567176.26 Cedynia st.wierc. napięte Q p+ż 29 19.2 >29,00 1.2 2005

60 II/1103/1 228334.81 609773.20 Koszewko st.wierc. swobodne Q p+ż 16 5.9 15,30 5.9 2005

61 II/1104/1 192177.72 595955.13 Widuchowa st.wierc. napięte Q p 20.1 6 20,00 1 2005

62 II/1105/1 190172.15 589122.51 Ognica st.wierc. swobodne Q p+ż 10 1.1 6,80 1.1 2004

63 II/1106/1 184532.66 554474.62 Gozdowice st.wierc. swobodne Q p+ż 40.5 28 >40,50 28 2004

64 II/1107/1 188394.47 550925.93 Czelin st.wierc. swobodne Q p+ż 43 22.6 37,50 22.6 2005

65 II/1108/1 188629.45 654394.38 Myślibórz Mały st.wierc. swobodne Q p 30 1.8 23,00 1.8 2004

66 II/1109/1 174200.24 574959.26 Bielinek st.wierc. napięte Q p+ż 20.5 4.5 >20,50 2.1 2005

67 II/1141/2 195920.38 542770.51 Chlewice piezometr napięte Q p(ś) 158.6 99.5 124,0 1.1+ 2006

68 II/1144/1 207447.17 487053.22 Rybojedzko piezometr napięte Ng p(d) 172 110.7 171,0 7.55+ 2006

69 II/1144/2 207451.38 487053.59 Rybojedzko piezometr napięte Pg+Ng p(d) 54 50 >54,00 1.72 2006

70 II/1146/1 199949.02 502208.27 Świecko piezometr napięte Pg+Ng p(py) 144 95.5 138,30 2.7 2006

71 II/1146/2 199952.30 502205.90 Świecko piezometr napięte Pg+Ng p+ż 44.5 25 59,60 3.59 2006  

 

Wyznaczenie okresów pojawiania się suszy można poprzedzić analizą długości 

trwania stanów zwierciadła poniżej SNG w całym okresie obserwacji. W tym celu obliczono 

procentową ilość dni z obserwacjami poniżej SNG. 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.  Najwyższa wiarygodność odnosi się przy tym do przedziału 25-30 lat (wielolecie 

1980-2010), czyli dla 12 punktów. W poniższych tabelach (tab. 3.5.2 i 3.5.3) zestawiono 

procentowy udział stanów poniżej wartości średniej z minimów rocznych wraz z 

głębokościami ujętego poziomu wodonośnego. 
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Tab. 3.5.2 

Zestawienie punktów obserwacyjnych z procentowym udziałem stanów poniżej wartości SNG z 

najdłuższym okresem obserwacji 25-30 lat 

L.p. Nr punktu 

 

 

Miejscowość 
Typ 

hydrodynamiczny 

Liczba dni 

obserwacji ze 

stanem 

zwierciadła 

poniżej SNG 

Udział liczby 

obserwacji 

zw. poniżej 

SNG w % 

 

Udział 

okresów 

suszy  

Głębokość 

poziomu 

wodonośnego

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

II/71/1 

II/270/1 

II/272/1 

II/414/1 

II/415/1 

II/421/1 

II/432/2 

II/432/3 

II/436/1 

II/439/1 

II/440/1 

II/441/1 

Głazów 

Połczyn-Zdrój 

Bobolice 

Staniewice 

Polanów 

Wysoka Kam. 

Rogowo 

Rogowo 

Dźwirzyno 

Karlino 

Stepnica 

Wardyń 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Swobodne 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

76 

413 

511 

225 

408 

259 

316 

290 

276 

268 

232 

335 

4,1% 

32,0% 

29,1% 

14,2% 

26,5% 

16,9% 

26,6% 

24,4% 

18,6% 

17,0% 

15,7% 

21,30% 

25,3% 

31,0% 

27,8% 

24,5% 

34,5% 

20,3% 

28,8% 

28,8% 

42,1% 

29,9% 

30,7% 

29,8% 

18,5 

36,0 

29,5 

45,0 

13,25 

8,0 

38,0 

23,0 

19,5 

27,0 

11,6 

22,0 

Wartości są zróżnicowane w zakresie od 14% do 32%, w jednym tylko przypadku jest 

to 4,1%, toteż można wydzielić wyraźne dwa podprzedziały: 14,2 – 18,6% (5 punktów) oraz 

21,3 – 32,0% (6 punktów). Chcąc wykorzystać przeliczenia dla zdecydowanie większej liczby 

punktów, należy przyjąć okres obserwacji do 15-20 lat (wielolecie 1990-2010). Wówczas 

uwzględnione zostanie dodatkowo 27 punktów. 

Tab. 3.5.3 

Zestawienie punktów obserwacyjnych z procentowym udziałem stanów poniżej wartości SNG z 

okresu obserwacji 15-20 lat 

L.p. 
Nr 

punktu 

 
 

Miejscowość Typ 
hydrodynamiczny 

Liczba dni 
obserwacji 
ze stanem 

zwierciadła 
poniżej 

SNG 

Udział 
liczby 

obserwacji 
zw. poniżej 

SNG w % 

 
Udział 

okresów 
suszy 

Głębokość 
poziomu 

wodonośnego 

 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
II/642/1 
II/643/1 
II/644/1 
I/649/1 
I/649/2 
I/649/3 
I/900/1 
I/900/2 

 
Świnoujście 
Świnoujście 
Świnoujście 

Lisowo 
Lisowo 
Lisowo 

Góralice 
Góralice 

 
Swobodne 

Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 

Swobodne 
Napięte 
Napięte 

 
155 
211 
235 

640* 
118 
120 
93 

140 

 
14,2 % 
19,3 % 
23,1 % 
11,0 % 
13,0 % 
13,7 % 
14,8 % 
7,3 % 

 
23,3% 
22,4% 
35,5% 

-** 
-** 
-** 

38,4% 
2,6% 

 
2,0 

20,0 
225,0 
105,0 
35,0 
3,1 

11,0 
194,0 
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9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

I/900/3 
II/930/1 
II/930/2 

II/1022/1 
II/1024/1 
II/1026/1 
II/1027/1 
II/1028/1 
II/1029/1 
II/1031/1 
II/1032/1 
II/1033/1 
II/1035/1 
II/1037/1 
II/1038/1 
II/1039/1 
II/1040/1 
II/1041/1 
II/1042/1 

Góralice 
Przybiernów 
Przybiernów 
Żółwia Błoć 
Świeszyno 
Jezierzany 

Mostno 
Rogozina 

Malechowo 
Dolsko 

Gądno N. 
Koprzywno 

Kania 
Borzym 

Świnoujście 
Świnoujście 

Nosibądy 
Wicewo 

Mieszałki 

Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 
Napięte 

Swobodne 
Napięte 

165 
95 
74 

126 
95 

107 
156 
56 

207 
248 
190 
63 
59 

100 
26 
15 

119 
204 
178 

8,6 % 
10,9 % 
10,8 % 
17,1 % 
13,0 % 
11,7 % 
18,7 % 
7,6 % 

28,7 % 
26,6 % 
25,7 % 
8,6 % 
8,0 % 

15,2 % 
4,4 % 
2,0 % 

17,3 % 
29,7 % 
25,9 % 

11,2% 
27,0% 
22,5% 
28,1% 
33,8% 
26,4% 
34,3% 
25,5% 
36,2% 
22,8% 
36,0% 
27,2% 
26,3% 
29,7% 
21,5% 
15,4% 
28,1% 
39,6% 
32,7% 

127,0 
33,5 
3,0 

14,0 
30,0 

118,0 
29,0 
37,0 
23,5 

136,0 
20,0 

130,0 
23,0 
67,0 
17,0 
17,0 
68,0 
1,2 

58,5 

* - okres niżówkowy po przejściu na ciągłe obserwacje 

** - utrudniona jednoznaczna interpretacja  

 

W zestawionych punktach wartości są zróżnicowane w szerszym zakresie od kilku % 

do 30%, przy czym można wydzielić trzy przedziały: 2,0 – 11,0% (10 punktów) 11,0 -20,0 % 

(11 punktów) oraz 20,0 – 30,0% (6 punktów). W pierwszej grupie punktów, o najdłuższych 

seriach danych, daje się zauważyć zależność pomiędzy liczbą obserwacji poniżej SNG i 

głębokością poziomu wodonośnego (rys. 3.5.2), co potwierdza ogólną tendencję, że w 

głębokich poziomach wodonośnych okresy niżówkowe i susze trwają w dłuższych okresach 

czasu, rozciągając się na kilka sezonów. 
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Rys. 3.5.2 Zależność liczby obserwacji poniżej SNG od głębokości poziomu wodonośnego dla punktów 

z najdłuższymi obserwacjami. 
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W przypadku drugiej, liczniejszej grupy punktów, ale ze znacznie krótszymi okresami 

obserwacji, zależność taka nie jest obserwowana (rys. 3.5.3). 
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Rys. 3.5.3 Zależność liczby obserwacji poniżej SNG od głębokości poziomu wodonośnego dla punktów 

z krótszymi obserwacjami z okresu 15-20 lat 

Z obu zestawień wynika, że liczba dni ze stanami zwierciadła wód podziemnych 

poniżej SNG pozwala wydzielić 3 zakresy, które jednoznacznie wskazują stopień podatności 

na występowanie suszy hydrogeologicznej: 

Tab. 3.5.4 

Stopień podatności na wystąpienie niżówki/suszy hydrogeologicznej 

Nr 
Stopień podatności na wystąpienie 

niżówki/suszy hydrogeologicznej 
Zakres w % 

I Mało podatne 1-10% 

II Podatne 10-20% 

III Bardzo podatne >20% 

 

Na mapie nr II przedstawiono udział dni z obserwacjami poziomu zwierciadła wód 

podziemnych poniżej stanu SNG. Mimo sporej zmienności można tu zauważyć pewną 

prawidłowość, że w pasie północnym, a także na zachodzie wzdłuż doliny Odry, dominują 

wartości z niższych zakresów, głównie 10-20%, natomiast w części centralnej i południowej 

przeważają punkty z najwyższego zakresu 20-30%. A zatem wysoka podatność na 

występowanie niskich stanów i tym samym okresów suszy ma miejsce w obszarach 

wyniesionych na południu, gdzie są zlokalizowane główne strefy zasilania regionalnego 
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systemu krążenia wód podziemnych. Bardziej na północ oraz ku dolinie Odry, a zwłaszcza 

przy Zalewie Szczecińskim, czyli w strefach hydrodynamicznie identyfikowanych jako 

tranzytowe (przejściowe) oraz drenażowe, dominują punkty podatne (wskaźnik na poziomie 

10-20%) i mało podatne na ekstremalne niżówki i suszę hydrogeologiczną. 

Analiza wykonanych obliczeń wskazuje, że na obszarze RZGW w Szczecinie można 

wyróżnić kilka bardzo charakterystycznych przedziałów czasu, w których zaznacza się 

długotrwała susza hydrogeologiczna obejmująca nawet kilka sezonów (zał. 1). 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 lata 1990 r. do wiosny 1994 r. ( lub - od lata 1989 r. ) 

•  od jesieni 1997 r. do wiosny 1998 r. 

•  od lata 2003 r. do wiosny 2007 r. 

Ponadto wydziela się kilka krótszych, słabiej zaznaczających się okresów, z których 

należy wyróżnić sezon 1982-1983 oraz od jesieni 2000 r. do wiosny 2002 r., który zaznacza 

się szczególnie wyraźnie w płytkich poziomach wodonośnych o swobodnym zwierciadle 

wody (np. II/415/1, II/1043/1). 

Może zaistnieć również sytuacja, jak w przypadku punktu nr II/414/1, dla którego 

interpretacja dłuższych okresów suszy jest niemożliwa, gdyż występują regularne wahania 

zwierciadła wody z amplitudami 2-2,5 m, w horyzoncie wodonośnym zalegającym na 

głębokości 45 m. Są to zatem typowe sezonowe okresy suszy, bez dłużej trwających trendów 

opadania i wzniosu. Taka sytuacja dotyczy też części punktów monitoringu ujmujących 

poziomy wodonośne o swobodnym zwierciadle wody (np. I/649/3 lub II/642/1). Trudno jest 

wówczas mówić o typowej suszy hydrogeologicznej, która z definicji powinna być 

długotrwała. A zatem w przypadku tego rodzaju płytkich poziomach wodonośnych jako suszę 

określa się okres, kiedy zwierciadło wielokrotnie i systematycznie obniża się poniżej 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 Szczecinie (zał. 2). 
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Zastosowana metoda pozwala zatem wydzielić okresy suszy oraz wskazać jaki jest 

procentowy czas jej występowania w wieloleciu, co również zamieszczono w tab. 3.5.2 i 

3.5.3. 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, gdzie wyznaczone okresy suszy, za wyjątkiem 

jednego punktu, zawierają się w zakresie 20-30%. I tę właśnie wartość należy uznać za 

najbardziej miarodajną i wiarygodną dla całego badanego obszaru.  

Po naniesieniu wartości na mapę (mapa zał. nr III) i dołączeniu także punktów o 

stosunkowo długich obserwacjach w rejonie Świnoujścia (II/642/1, II/643/1) oraz dodatkowo 

uwzględniając 3 najpewniejsze punkty z tab. 3 (II/1026/1, II/1028/1 I/930/2) widać, że obszar 

leżący na północy charakteryzuje się wartościami z niższego zakresu w granicach 20-25%, lub 

niewiele wyższym, co można w naturalny sposób wiązać z przywołanymi już czynnikami 

hydrodynamicznymi, a także ze stabilizującą rolą wilgotnych mas powietrza znad morza, 

korzystnie wpływających na warunki parowania i infiltracji. Na pozostałym obszarze 

występują wartości w granicach 25-30% i jest to przeciętnie najpewniejszy wskaźnik trwania 

okresów suszy w wieloleciu na większości badanego obszaru. 

Przyjmując natomiast do analizy wszystkie badane punkty uzyskujemy wyższy rozrzut 

wartości od 20% do 40% (mapa zał. nr IV). Występują jedynie 2 lokalizacje o niższych 

wartościach w JCWPd 1 i 23 ( przy czym I/900/2 i I/900/3 w JCWPd 23 są w tej samej stacji). 

A zatem skrócony okres analizy w punktach w tab. 3.5.3. skutkuje tendencją do zawyżenia 

przeciętnie trwających okresów suszy, gdyż na lata 2003/04 przypadła najdłużej trwająca i 

najgłębsza susza w okresie badań. Można stąd wnosić, że wiarygodność danych do 

interpretacji suszy hydrogeologicznej uzyskuje się w ciągach danych trwających przynajmniej 

25-30 lat. Dopiero wówczas można w analizie statystycznej prawidłowo uwzględnić 

anomalnie suche długie okresy. 

Potwierdza to zdecydowanie bardziej zróżnicowany rozkład na mapie (zał. IV), gdzie 

punkty w obrębie poszczególnych JCWPd mają różne wartości. Trudno jest wskazać 

jednoznaczne prawidłowości rozkładu, natomiast należy zwrócić uwagę, że wszystkie punkty 

(w liczbie 5) w obrębie JCWPd nr 07 – Ina należą do tego samego zakresu 20-30%, czyli w 
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całości można ją zaliczyć do przeciętnie zdefiniowanej dla regionu intensywności trwania 

suszy. Biorąc pod uwagę zbliżone, co do równomierności i ilości, rozmieszczenie punktów w 

obszarze wybranej JCWPd (co najmniej 4 punkty), przeciętnie wyższe wartości notuje się w 

JCWPd nr 9, nr 10, nr 23. Przy czym najwięcej punktów (9) przypada na JCWPd 9, w której aż 

4 (II/1024/1, II/1041/1, II/1042/1, II/270/1) wykazują zakres >30%, a jeden (II/436/1) w 

rejonie Dźwirzyna nawet >40%. 

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) zostały 

ustalone dla wielolecia dla każdego punktu poddanego analizie (zał. 1, zał. 2) i na tej 

podstawie wskazuje się stany graniczne pozwalające ocenić poziom intensywności suszy. 

– wystąpienie płytkiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej SNG ≥ G > ½ (SNG + 
NNG) 

– wystąpienie głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej G ≤ ½ (SNG + NNG) 

   

Po przedstawieniu na mapach (zał. nr V i zał. nr VI) możliwa jest analiza intensywności 

suszy wskazująca, że najwyższy >7,5% udział okresów głębokiej suszy, zdefiniowanej stanami 

wód poniżej ½(SNG+NNG), ma miejsce w południowej części JCWPd nr 9, w obszarach 

zasilania zlewni. Jednak należy zauważyć, że punkt II/1041/1 o wysokiej wartości 11% 

dotyczy płytkiego poziomu wodonośnego o swobodnym zwierciadle w dolinie rzeki. 

Tendencja ta znajduje potwierdzenie w sąsiedniej JCWPd nr 10, gdzie znajduje się 1 punkt 

(II/1029/1) klasyfikowany również do najwyższego zakresu, ale jeszcze 2 punkty na południu 

(II/415/1, II/1031/1) są z zakresu 5-7,5%. Najdłuższe okresy głębokiej suszy notuje się także 

w dolnej, północnej części JCWPd nr 7. Natomiast w południowej części, podobnie jak w 

JCWPd nr 23, jest to już niski zakres 2,5-5%. Podobnie jest na północy JCWPd nr 8 i w JCWPd 

nr 9, w której dwa punkty wykazują nawet niższe wartości <2,5%. Najkrótsze okresy 

głębokiej suszy występują także bardziej na zachód, w pasie nadmorskim, w punktach 

zlokalizowanych w rejonie Zalewu Szczecińskiego: w JCWPd nr 6 oraz JCWPd nr 1, w której 4 

punkty (II/642/1, II/644/1, II/1038/1, II/1039/1) wskazują wartości poniżej lub blisko 3%, a 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

105 
 

tylko jeden (II/643/1) powyżej, potwierdzając niską podatność tego newralgicznego rejonu 

na występowanie suszy hydrogeologicznej.  

Oprócz wcześniej wskazanych podstawowych okresów występowania długotrwałych 

susz hydrogeologicznych można wyznaczyć krótkotrwałe okresy występowania płytkiej suszy 

hydrogeologicznej, jak np. w 2007 r. w punkcie II/270/1. Interpretacja obszarowa płytkiej 

suszy (zał. V) wskazuje, że w południowej części obszaru dominują wartości z przedziału 15-

20%, a zdarzają się też wartości wyższe (punkty II/270/1, II/1042/1 i II/1032/1). Na północy, 

w pasie centralnym i bliżej doliny Odry na całej długości obszaru obserwuje się zdecydowaną 

przewagę wartości z niższego zakresu 7,5-15%, natomiast w pasie przybrzeżnym występuje 

też reprezentacja punktów z wartościami poniżej 7,5%. Zatem układ ten potwierdza 

wcześniej analizowane rozkłady przestrzenne zjawiska suszy na badanym obszarze. 

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 uprzednim odrzuceniu skrajnie niskich i 

wysokich wartości. Uzyskano bardzo wiarygodny rozkład przestrzenny (rys. 3.5.4, zał. nr VII). 

Z uwagi na brak danych niemożliwa była jednak pełna interpretacja obszaru JCWPd 58. 

Obszary o najwyższym udziale okresów suszy hydrogeologicznej, powyżej 30%, występują w 

północnej części JCWPd 9 oraz w SW części JCWPd 23. W całej środkowej części obszaru 

dominuje zakres rzędu 25-30%. Natomiast wartości poniżej 25% stwierdzono na NW, gdzie 

obejmują niemal w całości JCWPd nr 1, nr 5 i nr 6, a także na wschodzie – w południowym 

pasie JCWPd 9 i wschodnim JCWPd 10. Po przeprowadzonej interpolacji dokonano 

klasyfikacji według 4 przedziałów przyjętych na podstawie kolejnych percentyli ze zbioru 

interpolowanych wartości. 

Dodatkowo wykonano mapę głównych stref hydrodynamicznych (rys. 3.5.5), bazując 

na mapie przedstawionej w opracowaniu dotyczącym Identyfikacji warunków... (PIG, 2006). 

Nie dysponując źródłowymi numerycznymi materiałami GIS tego opracowania, odtworzono 

rozkład stref zasilania, tranzytu i drenażu w ujęciu regionalnym, ponieważ pozycja w 

systemie hydrodynamicznym warunkuje intensywność i przebieg niżówki i tym samym 

potencjalnej suszy. Brak opadów i zasilania infiltracyjnego dotyka najszybciej i w 
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największym stopniu właśnie obszarów alimentacji, gdzie formowane są zasoby wód 

podziemnych, co już znalazło odzwierciedlenie w dotychczasowej interpretacji wyników 

punktowych. 

 
Rys. 3.5.4 Występowanie okresów suszy hydrogeologicznej 
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Rys. 3.5.5 Rozkład punktów monitoringu na tle stref hydrodynamicznych 

Na wykonanych warstwach tematycznych przeprowadzona została analiza 

wielokryterialna, uwzględniająca statystyczny wpływ zarówno wyinterpretowanych 

obszarów suszy, jak też pozycji w układzie hydrodynamicznym. 

W ten sposób zidentyfikowano obszary silnej (klasa I), średniej (klasa II), słabej (klasa 

III) i bardzo słabej (klasa IV) suszy hydrogeologicznej (rys. 3.5.6, mapa zał. nr VIII). 
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Rys. 3.5.6 Mapa rozkładu intensywności suszy hydrogeologicznej 

 

W przypadku najdłuższych 30-to letnich obserwacji, czyli dla 12 punktów, wykonano 

analizę trendu wyznaczonych wartości (zał. 3). Niemal wszystkie dotyczą napiętego 

zwierciadła wody, tylko jeden punkt zwierciadła swobodnego (II/415/1). Wyniki wskazują, że 

w ponad połowie przypadków (8) ma miejsce tendencja wzrostowa, w 1 stabilizacja, 

natomiast w pozostałych 3 punktach zaznacza się lekki trend opadający. Są to punkty: 

II/432/3, II/436/1 i II/441/1. Zatem właśnie na obszary JCWPd, w których są one 

zlokalizowane należy zwrócić szczególną uwagę. Okazuje się przy tym, że 2 z tych punktów są 
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zlokalizowane w tej samej JCWPd nr 07 – Ina. Do tego należy dodać, że również punkt 

wykazujący stabilizację (II/440/1), leżący w JCWPd nr 02, znajduje się w bezpośrednim 

sąsiedztwie, ale brak tendencji spadkowej trendu można by wiązać z bliskim położeniem 

Zalewu Szczecińskiego, w którym wieloletnie stany utrzymują się przeciętnie na zbliżonym 

poziomie, co przekłada się na stabilizację stanów w opisanym punkcie. Przesłanki te 

pozwalają uznać południową część JCWPd 07 (zlewni Iny) za potencjalnie narażony na 

długotrwałe tendencje utrzymywania się lub nawet nasilania okresów suszy, pamiętając 

jednak, że występuje tu słaba intensywność suszy. Ponadto punkt II/432/2, pokrywający się z 

lokalizacją II/432/3, jest punktem ujmującym głębszy poziom wodonośny w Rogowie i 

wykazuje on wyraźnie tendencję wzrostową, a zatem nie należy tego regionu na tym etapie 

badań wskazywać jako potencjalnie narażony, gdyż nie ma jednoznacznych danych o 

tendencji spadkowej. Trzeci punkt II/436/1 o tendencji spadkowej znajduje się na wybrzeżu 

w JCWPd 9. Pozostałe punkty, w których występuje tendencja wzrostowa (II/270/1, II/272/1, 

II/414/1, II/415/1, II/421/1, II/439/1, II/440/1),  znajdują się  głównie (5) we wschodniej 

części obszaru: trzy w JCWPd nr 9 i dwa w JCWPd nr 10 (II/414/1).  Punkt o wyraźnie 

poziomym przebiegu linii trendu (II/71/1) znajduje się w JCWPd nr 23, na obszarze zasilania, 

gdzie występują liczne jeziora, co najprawdopodobniej ma stabilizujący wpływ na wieloletni 

przebieg wahań i zjawiska suszy. 
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4. Wyniki analiz elementu B i C  

B - Wyznaczenie na podstawie wyników analiz elementu A i z uwzględnieniem potrzeb 

wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego obszarów narażonych na skutki 

występowania suszy i ich graficzna prezentacja. 

C - Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia 

działań łagodzących skutki suszy, w celu identyfikacji obszarów priorytetowych 

wymagających szczególnych działań łagodzących; wraz z graficzną prezentacją wyników. 

4.1. Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrologicznej i rolniczej wyniki 

hierarchizacji tych obszarów 

 Wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy oparto na 

kryteriach odnoszących się do warunków oraz podatności obszarów na suszę hydrologiczną i 

glebową. Z racji charakteru krążenia wód podziemnych (użytkowych poziomów 

wodonośnych), wydzieleniem obszarów narażonych na suszę hydrogeologiczną zajęto się w 

osobnym podrozdziale. W analizie nie uwzględniono suszy meteorologicznej. Stanowi ona 

fazę wstępną do rozwoju kolejnych faz suszy, a zatem zdarzenia niedoboru opadu mogą ale 

nie zawsze dają początek suszy glebowej czy w konsekwencji suszy hydrologicznej. Niemniej 

jednak nie pominięto aspektu wielkości opadów i komponent związany z warunkami 

zasilania atmosferycznego przyjęto jako jedno z kryteriów w wyznaczaniu zasięgu obszarów 

narażonych na skutki suszy glebowej. 

4.1.1. Wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy hydrologicznej 

 Obszary narażone na skutki suszy hydrologicznej wyznaczono na podstawie wyników 

uzyskanych w toku analiz elementu A (tj. analizy występowania i intensywności zjawiska 

suszy) wraz z uwzględnieniem wyników klasyfikacji podatności na suszę zlewni 3-rzędu. Dla 

poszczególnych zlewni przypisano wyniki gradacji stopnia narażenia na skutki suszy. Przyjęto 

podział na 4 stopnie zagrożenia zlewni skutkami suszy: 

Stopień najwyższy - zlewnie SILNIE narażone na skutki suszy 

Stopień wysoki - zlewnie BARDZO narażone na skutki suszy 

Stopień pośredni  - zlewnie UMIARKOWANIE narażone na skutki suszy 

Stopień najniższy - zlewnie NIENARAŻONE na skutki suszy 
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 Obszarem narażonym na skutki suszy hydrologicznej określono zlewnie, o wysokiej 

podatności na występowanie zjawiska suszy czyli obszary, w których niżówki notowano 

bardzo często i często (kryterium I i II). Jednocześnie są to obszary, w których intensywność 

suszy była bardzo silna i silna (kryterium III i IV). Uznano bowiem, iż skutki suszy w postaci 

niedoborów wody i przez to ograniczonej możliwość wypełnienia potrzeb wodnych ludności 

oraz gospodarki są najsilniejsze tam gdzie susza występuje najczęściej i gdzie jest ona 

najintensywniejsza. W tabeli poniżej zestawiono kryteria dla każdego z przyjętych stopni 

zagrożenia suszą (tab. 4.1.1).  

Tab. 4.1.1 
Kryteria wydzieleń obszarów podatnych na suszę hydrologiczną i narażonych na skutki jej 

oddziaływania. 

Stopień zagrożenia suszą  

obszary narażone na skutki suszy w stopniu 

 

KRYTERIA WYDZIELEŃ 

SI
LN

IE
  

n
ar

aż
o

n
e 

 

B
A

R
D

ZO
  

n
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aż
o

n
e 

 

U
M

IA
R

K
O

W
A

N
IE

 

n
ar

aż
o

n
e 

 

N
IE

N
A

R
A

ŻO
N
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(I) 

Przeciętna podatność zlewni 

na suszę [liczba miesięcy z 

niżówką] 

Susza hydrologiczna wystąpiła w 

zlewni średnio n  miesięcy w 

ciągu wielolecia*: 

180 - 120 

(przedział 

wyznaczają 

kolejno  

100% - 66% 

liczby miesięcy w 

wieloleciu) 

bardzo często 

119 - 60 

(66% - 33% 

liczby miesięcy 

w wieloleciu) 

 

często 

59 - 30 

(33% - 16,5% 

liczby miesięcy w 

wieloleciu) 

 

umiarkowanie 

< 30 

(< 16,5% liczby 

miesięcy w 

wieloleciu) 

 

sporadycznie 

(II) 

Szczegółowa podatność 

zlewni na suszę [liczba dni z 

niżówką] 

Susza hydrologiczna wystąpiła w 

zlewni średnio n dni w ciągu 

wielolecia** 

> 1096  

(przedział 

wyznacza 

>20% liczby dni 

w wieloleciu) 

bardzo często 

1095 - 548 

(20% - 10% 

liczby dni w 

wieloleciu) 

często 

547 - 274 

(10% - 5% 

liczby dni w 

wieloleciu) 

umiarkowanie 

< 274 

(<5% liczby dni w 

wieloleciu) 

 

sporadycznie 

(III) 

Zasobność wodna w 

warunkach średniej niżówki  

[l/s z km2] 

wyniki obliczeń i interpolacji 

0 - 2,239 

bardzo silna  

susza  

hydrologiczna 

2,240 - 4,780 

silna  

susza 

hydrologiczn

a 

4,780 - 6,256 

umiarkowana 

susza 

hydrologiczna 

> 6,256 

słaba  

susza 

hydrologiczna 
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średniego odpływu 

jednostkowego niżówki (qnsr)* 

(IV) 

Głębokość suszy 

hydrologicznej w warunkach 

średniej niżówki [%] 

wyniki obliczeń i interpolacji 

średniego niedoboru 

jednostkowego niżówki 

wyrażonego jako procent 

przepływu granicznego niżówki 

Qnn * 

100 - 75,4 

skrajnie 

głęboka 

niżówka 

75,5 - 61,6 

bardzo 

głęboka 

niżówka 

61,6 - 47,6 

 

głęboka 

niżówka 

< 47,6 

umiarkowanie 

głęboka 

niżówka 

Objaśnienia: * - wyniki uzyskane na zbiorze danych przepływów charakterystycznych (NQ) dla 

wielolecia 1951-2002 (86 posterunków wodowskazowych; nierówne serie danych); ** - wyniki 

uzyskane na zbiorze danych przepływów dobowych dla 38 posterunków wodowskazowych w latach 

1983-1999 (38 posterunków wodowskazowych; równe i pełne serie danych) 

 Z punktu widzenia metodycznego powyższe kryteria ujęto w klasyfikację punktową 

(rankingu punktowego), (tab. 4.1.2) tj. dla przedziałów kryteriów I i II w zakresie silnie 

narażonych obszarów na skutki suszy przyznawano 1pkt, dla bardzo narażonych 0,5pkt, zaś 

dla umiarkowanie i nienarażonych stosownie po 0,25 i 0pkt. Natomiast dla kryteriów II i IV w 

zakresie silnie narażonych obszarów na skutki suszy przyznawano 4pkt, dla bardzo 

narażonych 3pkt, zaś dla umiarkowanie i nienarażonych stosownie po 2 i 1pkt. Takie 

rozwiązanie pozwoliło uniknąć sytuacji (ograniczyć występowanie sytuacji), kiedy zlewnie bez 

danych na temat I i II kryterium czyli informacji o liczbie wystąpień niżówek oraz ich 

intensywności zostałyby uznane za nienarażone na skutki suszy hydrologicznej. 

Tab. 4.1.2 

Wytyczne rankingu punktowego wydzieleń zlewni narażonych na skutki suszy hydrologicznej 

Stopień zagrożenia obszarów suszą  

KRYTERIA  

WYDZIELEŃ 

SILNIE  

narażone  

BARDZO  

narażone  

UMIARKOWANIE 

narażone  
NIENARAŻONE  

(I) 1pkt 0,5pkt 0,25pkt 0pkt 

(II) 1pkt 0,5pkt 0,25pkt 0pkt 

(III) 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt 

(IV) 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt 

maksymalna 
suma 
punktów  

10pkt 7pkt 5pkt 2pkt 
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PRZEDZIAŁY 
KLASYFIKAC
JI 

10 - 7,5 7 - 5,5 5 - 2,5 2 - 0 

 

 
(I) a. 

 
(I) b. 

 
(II ) a. 

 
(II) b. 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

114 
 

 
(III) a. 

 
(III) b. 

 
(IV) a. 

 
(IV) b. 

Rys. 4.1.1 Mapy przedstawiające rozkład przestrzenny poszczególnych kryteriów wyznaczenia 

obszarów narażonych na skutki suszy. (I) Przeciętna podatność zlewni na suszę [liczba miesięcy z 

niżówką]; (II) Szczegółowa podatność zlewni na suszę [liczba dni z niżówką];(III) Zasobność wodna w 

warunkach średniej niżówki  [l/s z km2];(IV) Głębokość suszy hydrologicznej w warunkach średniej 
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niżówki [%]. Warianty a i b oznaczają prezentację wyników w odniesieniu do:  

a. - punktów wodowskazowych lub wyników interpolacji, b. - do zlewni 3-rzędu (wyniki uśrednione). 

 
Rys. 4.1.2 Obszary narażone na skutki suszy hydrologicznej. 

Objaśnienia: 2 - 0 pkt - obszary NIENARAŻONE skutkami suszy hydrologicznej; 5 - 2,5 pkt - obszary 

UMIARKOWANIE narażone; 7 - 5,5 pkt - BARDZO narażone;10 - 7,5 pkt - SILNIE narażone 

 Zlewnie narażone na skutki suszy hydrologicznej w stopniu silnym i bardzo narażone 

zlokalizowane są w zachodniej i południowej części obszaru działania RZGW w Szczecinie. Są 

to obszary, w których przede wszystkim głębokość notowanych niżówek jest duża a odpływ 
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jednostkowy w czasie suszy hydrologicznej jest bardzo niski - z 1km2 powierzchni odpływa 

tutaj mniej niż 2,5l/s. Obszary w stopniu umiarkowanym i nienarażone na skutki suszy 

hydrologicznej należy traktować jako regiony w których zjawisko niżówki jest notowane 

aczkolwiek warunki obiegu wody, jak i wielkość zasobów wodnych są na poziomie równym 

bądź wyższym od przeciętnej zasobności wodnej kraju.  

4.1.2. Wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy glebowej 

Narażone na skutki suszy glebowej obszary w regionie działania RZGW w Szczecinie są 

to tereny, które spełniają następujące warunki: 

− cechują się wysoką podatnością gleb na suszę (wg klasyfikacji IUNG-PIB w Puławach 

gleby bardzo lekkie i lekkie); 

− są użytkowane rolniczo; 

− w ich obrębie warunki zasilania atmosferycznego są niewystarczające, o czym 

świadczą stwierdzone niedobory opadów w okresie wegetacyjnym (KBW - wskaźnik 

klimatycznego bilansu wodnego). 

Zgodnie z powyższym procedury delimitacji obszarów narażonych na skutki suszy 

glebowej oparto na trzech kryteriach (tab. 4.1.3). 

Tab. 4.1.3 

Kryteria wydzieleń obszarów podatnych na suszę glebową i narażonych na skutki jej oddziaływania. 

Stopień zagrożenia suszą glebową 
obszary narażone na skutki suszy w stopniu 

 

KRYTERIA WYDZIELEŃ 

SI
LN

IE
  

n
ar

aż
o

n
e 

 

B
A

R
D

ZO
  

n
ar

aż
o

n
e 

 

U
M

IA
R

K
O

W
A

N
IE

 
n

ar
aż

o
n

e 
 

N
IE

N
A

R
A

ŻO
N

E 
 

(I) 
Podatność gleb na suszę 
rolniczą 
wyniki analizy map glebowo-
rolniczych wg klasyfikacji IUNG 
PIB Puławy  

gleby bardzo 
lekkie  
 

silnie  
podatne  

gleby  
lekkie 
 

bardzo 
podatne 

gleby  
średnie  
 

umiarkowanie 
podatne 

gleby ciężkie i 
inne  
 

słabo  
podatne 
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(II) 
Rolnicze użytkowanie 
gruntu 
Na podstawie mapy 
użytkowania terenu CORINE 
LAND COVER 2000 

tereny użytkowane rolniczo 
tereny 
nierolnicze 
 

(III) 
Maksymalny niedobór 
opadów dla okresu 
wegetacyjnego - min KBW 

[mm] 
Najniższa wartość KBW dla 
okresu wegetacyjnego 
wielolecia 1980-2002 

< -190 
ekstremalna 
susza 
glebowa 

 -171 - -190 

silna  
susza 
glebowa 

- 150 - -170 

umiarkowana 
susza glebowa 

> -150  

brak  
suszy 
glebowej 

 

 Powyższe kryteria ujęto w ranking z punktacją, (tab. 4.1.4) tj. dla przedziałów 

kryteriów w zakresie silnie narażonych obszarów na skutki suszy przyznawano 4pkt, dla 

bardzo narażonych 3pkt, zaś dla umiarkowanie i nienarażonych stosownie po 2 i 1pkt.  

Tab. 4.1.4 

Wytyczne rankingu punktowego wydzieleń obszarów narażonych na skutki suszy glebowej 

Stopień zagrożenia obszarów suszą glebową 

KRYTERIA  
WYDZIELEŃ 

SILNIE  
narażone  

BARDZO  
narażone  

UMIARKOWANIE 
narażone  

NIENARAŻONE  

(I) 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt 

(II) 4pkt 1pkt 

(III) 4pkt 3pkt 2pkt 1pkt 

maksymalna 
suma punktów  

12pkt 10pkt 8pkt 3pkt 

PRZEDZIAŁY 
KLASYFIKACJI 12 - 10,5 10 - 8,5 8 - 3,5 3 - 0 
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(I) 

 

(II) 

 

(I) + (II) 

Rys. 4.1.3 Mapy przedstawiające rozkład przestrzenny poszczególnych kryteriów wyznaczenia 

obszarów narażonych na skutki suszy glebowej 

(I) - Podatność gleb na suszę rolniczą wg klasyfikacji IUNG PIB Puławy; 

(II) - Rolnicze użytkowanie gruntu wg CORINE LAND COVER 2000; 

(I)+(II) - Podatność gleb użytków rolnych na suszę rolniczą 
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(III) a.  
 

(III) b.  
Rys. 4.1.3 c.d. (III) - Maksymalny niedobór opadów dla okresu wegetacyjnego w wieloleciu1980-2002 
- min KBWs. 
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 Należy dodać, że wyniki wskaźnika identyfikacji suszy glebowej, tj. KBW są 

przydatnym narzędziem nie tylko w ocenie stopnia suszy rolniczej ale także ich zastosowanie 

zaznacza się w gospodarce wodnej. Wielkości KBW poniżej -150mm świadczą o istnieniu 

suszy glebowej, czyli o fakcie iż w okresie wegetacyjnym dochodzi do niebezpiecznych dla 

wysokości plonów niedoborów wody. Praktyki rolnicze zatem wymagać będą wdrożenia 

działań na rzecz zwiększenia uwilgotnienia gleb, czyli nawodnień. Informacja o wystąpieniu 

suszy glebowej daje zatem dwa komunikaty pierwszy o zagrożeniu plonów, a drugi o 

rozpoczęciu nawodnień. Wobec powyższego śledząc raporty dekadowe Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR) - http://www.susza.iung.pulawy.pl/ można 

wyciągać wnioski o aktualnych potrzebach zaopatrzenia rolnictwa w wodę wraz z 

przestrzennym wskazaniem obszarów wymagających nawodnień. Z punktu widzenia 

wyników niniejszej analizy szczególna uwagę należy przywiązywać do obszarów najbardziej 

zagrożonych wystąpieniem suszy rolniczej (rys. 4.1.4).  
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Rys. 4.1.4 Obszary narażone na skutki suszy glebowej 

Zlewnie o numerach 143,145,146, 153, 183, 196, 200, 210 

 

 Zgodnie z przedmiotem zamówienia (ELEMENT C) 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 (aspekt I) oraz zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności 
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rolnictwa (aspekt II). Wskazanie obszarów o największych poborach na tle obszarów 

narażonych na skutki suszy pozwala bowiem na identyfikację obszarów o najsilniejszym 

potencjale wystąpienia problemów z realizacją potrzeb wynikających z wielkością popytu na 

zasoby wodne. Ogólny zgodny z przyznanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, rozdział wody 

wśród głównych użytkowników jest następujący: 

Tabela 4.1.5 

Zestawienie ogólnej sumy poborów wód powierzchniowych 

udział poborów dopuszczalnych w ogólnej sumie poborów z ujęć wód powierzchniowych 

[%] 

0,08 97,41 0,06 2,29 0,16 

KOMUNALNE NAWODNIENIA PRZEMYSŁ STAWY INNE 

0,022 29,963 0,080 2,754 0,216 

[l/s z km2] 

średni jednostkowy pobór dopuszczalny 

 
a) - lokalizacja poszczególnych ujęć wód 

powierzchniowych 

 
b) liczba ujęć w zlewniach 3-rzędu 

Rys. 4.1.5 Lokalizacja i liczba ujęć wód powierzchniowych na tle zlewni 3-rzędu. 
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Na obszarze działania RZGW Szczecin zaopatrzenie w wodę do picia (aspekt I), jak i 

potrzeby gospodarcze (aspekt II) realizowane jest przede wszystkim w oparciu o ujęcia wód 

podziemnych. Wyjątek stanowi miasto Szczecin, którego potrzeby użytkowania wody na cele 

gospodarcze i komunalne pokrywane są głównie z ujęć wód powierzchniowych pracujących 

w oparciu o zasoby z jeziora Miedwie (ujęcie "Miedwie") i ujęcia wód powierzchniowych z 

Kanału Kurowskiego (Ujęcie "Kurów") (rys. 4.1.6).  

Dodatkowo Szczecin zaopatrywany 

jest z sześciu ujęć wód podziemnych. Ujęcie 

„Kurów” stanowi rezerwowe źródło 

zaopatrzenia w wodę do spożycia.  

Zgodnie w dostępnymi informacjami 

ujęcie „Kurów” „… obecnie nie oddziałuje 

bezpośrednio na stan ilościowy i jakościowy 

zasobów wód rzeki Odry”. Także w 

przypadku Ujęcie "Miedwie" pobór wody z 

Jeziora Miedwie (zlewnia Płoni) odbywa się w 

ilości „…zapewniającej zagwarantowanie 

przepływu nienaruszalnego oraz potrzeb 

poszczególnych użytkowników wód w 

dolnym biegu rzeki Płoni. Nie zachodzi tu 

więc żadne niebezpieczeństwo ujemnego 

oddziaływania na stan ilości i jakości wód tej 

zlewni”. (źródło: www.rzgw.szczecin.pl) 

Oba ujęcia są w Regionie Wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego jedynymi 

ujęciami wód powierzchniowych wykorzystywanymi do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia. Poniżej zestawiono charakterystykę lokalizacji ujęć z wykazu 

części wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę 

przeznaczoną do spożycia (ZL-1 ) (tab. 4.1.6). 

 

 

Rys. 4.1.6 Rozmieszczenie ujęć wód 

powierzchniowych na cele zaopatrzenia 

ludności 

Źródło: www.rzgw.szczecin.pl 
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Tab. 4.1.6 

Zestawienie charakterystyk ujęć do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia wyciąg  

z wykazu części wód powierzchniowych. 

Obszar 
dorzecza 

Region 
wodny 

Zlewnia 
bilansowa 

Kod SCW Nazwa SCW  Kod i nazwa JCWP 

Odra DO Płonia DO0708 
Bezp. Zlew. J. Miedwie, 
Miedwinka, Dop. z Bielikowa 

PLRW6000251976911E 

Miedwinka i Dopływy z 
Bielikowa 

Odra DO 
Międzyodrze - Zalew 
Szczeciński - wyspy 
Wolin i Uznam 

DO0201 
Odra od Odry Zachodniej 
wraz z Kan. Leśnym 

PLRW6000211999A  
Odra od Odry 
Zachodniej do Parnicy 

 

Należy podkreślić, iż w zakresie aspektu II zapotrzebowanie na wodę do celów 

przemysłowych na obszarze RZGW Szczecin pokrywane jest głównie z własnych ujęć 

(zarówno ujęć wód powierzchniowych oraz wód podziemnych). Dominujące gałęzie 

przemysłu to przede wszystkim: przemysł stoczniowy, metalurgiczny, paliwowo-

energetyczny, drzewno-papierniczy, produkcja nawozów sztucznych oraz przemysł rolno-

spożywczy oraz przemysł wydobywczy. Blisko 100 ujęć wód powierzchniowych 

wykorzystywanych jest na zaspokojenie potrzeb przemysłu z czego nie wszystkie są aktualnie 

czynne. Jeżeli uwzględnimy wielkość poboru to największe ilości zasobów wód 

powierzchniowych pobierane są w rejonie Szczecina - około 50% poborów przeznaczane jest 

na realizację potrzeb Zespołu Elektrowni Dolna Odra S. A. w Nowym Czarnowie (od 

chłodzenia urządzeń).  

Największe pobory koncentrują się w obrębie zlewni rzek (rys. 4.1.7): 161 - Odra od 

Odry Zachodniej do Iny (p), 160 - Iny, 112 - Radew, 20 - Grabowej. (Wszystkie analizy potrzeb 

wodnych zrealizowano w odniesieniu zlewni 3-rzędu). Na pozostałym obszarze potrzeby 

zaopatrzenia przemysłu z wód powierzchniowych są stosunkowo niewielkie. Zgodnie z 

wnioskiem zamieszczonym na stronie internetowej www.rzgw.szczecin.pl „… nie obserwuje 

się potrzeby wprowadzania ograniczeń w korzystaniu z wód powierzchniowych do celów 

przemysłowych.” Warunkiem koniecznym jest zachowanie przepływu nienaruszalnego w 

ciekach, ze szczególnym wskazaniem miesięcy półrocza letniego. 

W ramach zaopatrzenia w wodę gospodarki należy wymienić pobory na cele 

nawodnień. Dane katastru wodnego RZGW w Szczecinie wskazują na zaledwie 10% udział 
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tego typu użytkowania w ogóle poborów. Ujmowana woda rozdysponowywana jest na 

nawodnienia: użytków rolnych, plantacji owoców, ogródków działkowych, terenów 

rekreacyjnych i sportowych, szkółek leśnych i szkółek ozdobnych drzew i krzewów oraz 

zasilania systemu nawadniania podsiąkowego ze stałym poziomem wody gruntowej. 

Wskazywany kierunek dysponowania ujmowanymi wodami powierzchniowymi to rozwijanie 

na terenie RZGW Szczecin nawodnień rolniczych i leśnych (www.rzgw.szczecin.pl). 

Aczkolwiek silnie jest podkreślany jest wymóg jednoczesnego i bezwzględnego zachowania 

przepływu nienaruszalnego w ciekach i akwenach na których zlokalizowano ujęcia do 

nawodnień. 

Kolejnym z kluczowych celów poboru wód powierzchniowych jest realizacja 

zapotrzebowania stawów na wodę. Pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko napełnienie 

wodą całego stawu czy nasycenie wodą dna stawowego, lecz także uzupełnianie ubytków 

wody w stawach karpiowych lub też w stawach pstrągowych zapewnienie stałego przepływu 

wody. Należy zwrócić uwagę, iż retencja wód w stawach rybnych kształtuje także lokalne 

warunki hydrologiczne a w tym może regulować poziom wód gruntowych. Stawy rybne 

wskazywane są jako rezerwowe zbiorniki wody w czasie suszy (za www.rzgw.szczecin.pl ).  

Opisane powyżej typy użytkowania wód powierzchniowych dają wyraźny wniosek, iż 

na obszarze RZGW w Szczecinie wielkość zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych 

jest znaczna i obecny poziom użytkowania zaspokajają wodne potrzeby komunalne i 

gospodarcze (poniżej zestawienie rozmieszczenia poborów w podziale na aspekt I i II). 

Szczegółową analizę obszarów na których jest prowadzone intensywne użytkowanie wód 

powierzchniowych przeprowadzono po przeliczeniu poborów dopuszczalnych z pozwoleń 

wodnoprawnych na wielkości poboru jednostkowego i następnie dla każdej zlewni 

oszacowano wartość średniego poboru jednostkowego w danej kategorii użytkowników.  

Z racji lokalizacji ujęć wód na cele komunalne zlewnią zagrożoną względem 

wypełnienia potrzeb zaopatrzenia w wodę jest zlewnia Nr 161 - Odry od Odry Zachodniej do 

Iny (p). Zlewnia z której realizowany jest pobór wód na cele zaopatrzenia ludności w wodę do 

spożycia zlokalizowana jest w obszarze bardzo podatnym na występowanie suszy 

hydrologicznej o czym świadczy zarówno niski wynik odpływu jednostkowego niżówki 
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przeciętnej oraz stwierdzone wskaźnikiem udziału niedobory niżówki w przepływie 

granicznym duża głębokość niżówki. Realizacja zadań związanych z aspektem I będzie zatem 

miała priorytetowe znaczenie w hierarchii zadań gospodarowania wodą w czasie suszy w tej 

części terenu RZGW w Szczecinie.  

 
Rys. 4.1.7 Mapa dopuszczalnych poborów jednostkowych na cele komunalne [l/s z km2] 

 

 Wskazanie zlewni o potencjalnym zagrożeniu w warunkach suszy zaopatrzenia w 

wodę sektora gospodarki (aspekt II) zrealizowano dwutorowo. W pierwszym ujęciu 

wydzielenia dotyczyły wskazania obszarów narażonych na wystąpienie problemów z 

zaopatrzeniem w wodę sektora gospodarki ogółem. W drugim ujęciu rozpatrzono problem 
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narażenia skutkami suszy poborów na cele nawodnień (skutki suszy w aspekcie rolnej 

produkcji roślinnej), które mają największy udział w użytkowaniu wód powierzchniowych na 

cele gospodarcze. Zakres opracowania w zakresie wskazania obszarów narażonych na skutki 

suszy w aspekcie rolnej produkcji zwierzęcej przeprowadzono analizy dla danych nt. 

poborów na cele stawowej gospodarki rybackiej. Potrzeby wodne zwierząt gospodarskich 

nie były prowadzone, z uwagi na brak informacji w zakresie przyznanych na ten cel wielkości 

poborów dopuszczanych.  

a) klasyfikacja zlewni wg intensywności poboru wód na cele zaopatrzenia sektora 

gospodarki (aspekt II) - pobory wód na cele gospodarcze (nawodnienia + przemysł + 

gospodarka stawowa + inne). 

W analizie przyjęto następujące przedziały identyfikujące poziom potrzeb wodnych 

sektora gospodarki; wyniki prezentuje mapa na rys. 4.1.8.: 

przyjęte przedziały 
[l/s z km2] 

charakterystyka intensywności zjawiska 
Przypisany 

atrybut 

> 9,33  - bardzo duże potrzeby wodne  I 

5,34 - 9,32  - duże  II 

1,44 - 5,33 - umiarkowane III 

0 - 1,43 - małe IV 
Wykorzystane wartości percentyli przyjęte jako dolne ograniczenia przedziałów: p50, p75, p87,5 
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Rys.4.1.8. Mapa sklasyfikowanych poborów wód na cele gospodarcze w układzie zlewni 3-rzędu  

 

Lista zlewni o bardzo dużych i dużych poborach wody na cele zaopatrzenia sektora gospodarki w 

stopniu bardzo wysokim (klasa I i II ): 

NR KOD HYDRO NAZWA ZLEWNI 
POWIERZCHNIA 

[km2] 

11 467 Wieprza od Moszczenicy do Grabowej (l) 354,4 

20 465 Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (l) 396,04 

69 462 Pokrzywna 205,76 

78 456 Jamieński Nurt 494,15 

80 461 Wieprza do Pokrzywnej (p) 132,91 

83 429 Rega od Mołstowej do ujścia 142,59 
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NR KOD HYDRO NAZWA ZLEWNI 
POWIERZCHNIA 

[km2] 

91 432 Kanał Resko (Dźwiżyna) 333,51 

100 447 Parsęta od Liśnicy do Radwi (p) 394,23 

109 445 Parsęta od Dębnicy do Liśnicy (p) 308,82 

111 339 Cieśnina Świna od Ognicy do ujścia do morza 22,67 

112 448 Radew 1028,17 

121 332 Kanał Piastowski 3,44 

124 331 Zlewnia Starej Świny (do Kan. Piastowskiego) 34,56 

131 443 Parsęta od Perznicy do Dębnicy (l) 123,93 

132 442 Perznica 229,27 

135 428 Mołstowa 376,95 

146 441 Parsęta do Perznicy (p) 177,43 

160 198 Ina 2151,55 

161 197 Odra od Odry Zachodniej do Iny (p) 1590,87 

162 424 Reska Węgorza 344,41 

196 176 Pliszka 388,92 

(zlewnie nie uwzględnione w wykazie są to obszary w których pobory wód na cele gospodarcze nie są 

zagrożone i nie stanowią priorytetu w kolejności zaspokajania potrzeb użytkowników) 

 

b) zlewnie z wysokim zapotrzebowaniem na wodę na cele zaopatrzenia rolniczej 

produkcji zwierzęcej (aspekt II) - pobory wód na cele stawowej gospodarki rybackiej 

Przyjęte przedziały identyfikujące poziom potrzeb wodnych gospodarki rybackiej na 

stawach: 

przyjęte przedziały 
[l/s z km2] 

charakterystyka intensywności zjawiska 
Przypisany 

atrybut 

> 6,49 - bardzo duże potrzeby wodne  I 

2,38 - 6,49  - duże  II 

1,05 - 2,37 - umiarkowane III 

0 - 1,04 - małe IV 
Wykorzystane wartości percentyli przyjęte jako dolne ograniczenia przedziałów: p50, p75, p87,5 
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Rys. 4.1.9 Mapa sklasyfikowanych poborów wód na cele stawowej gospodarki rybackiej (produkcja 

zwierzęca). 

Lista zlewni o bardzo dużych i dużych poborach wody na cele zaopatrzenia stawowej 

gospodarki rybackiej (klasa I i II ): 

NR kod hydro nazwa zlewni 
Powierzchnia 

[km2] 

20 465 Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (l) 396,04 

69 462 Pokrzywna 205,76 

78 456 Jamieński Nurt 494,15 

79 463 Wieprza od Pokrzywnej do Studnicy (l) 111,57 

80 461 Wieprza do Pokrzywnej (p) 132,91 

91 432 Kanał Resko (Dźwiżyna) 333,51 

100 447 Parsęta od Liśnicy do Radwi (p) 394,23 

112 448 Radew 1028,17 
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c) wydzieleń obszarów narażonych na skutki suszy związane z zagrożeniem 

zaopatrzenia w wodę rolnictwa produkcji roślinnej (aspekt II) - pobory wód na cele 

nawodnień. Przyjęte przedziały identyfikujące poziom potrzeb wodnych prac/zabiegów 

nawodnieniowych: 

przyjęte przedziały 
[l/s z km2] 

charakterystyka intensywności zjawiska 
Przypisany 
atrybut 

> 2,38  - bardzo duże potrzeby wodne  I 

0,19 - 2,37  - duże  II 

0,014 - 0,18 - umiarkowane III 

0 - 0,013 - małe IV 
Wykorzystane wartości percentyli przyjęte jako dolne ograniczenia przedziałów: p57,5, p75, p87,5 

 
Rys. 4.1.10 Mapa sklasyfikowanych poborów wód na cele nawodnień (produkcja roślinna)  
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Lista zlewni o bardzo dużych i dużych poborach wody na cele zaopatrzenia w wodę 

na cele nawodnień (klasa I i II ): 

NR kod hydro nazwa zlewni 
Powierzchnia 

[km2] 

11 467 Wieprza od Moszczenicy do Grabowej (l) 354,4 

20 465 Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (l) 396,04 

69 462 Pokrzywna 205,76 

76 449 Parsęta od Radwi do ujścia 346,55 

78 456 Jamieński Nurt 494,15 

79 463 Wieprza od Pokrzywnej do Studnicy (l) 111,57 

109 445 Parsęta od Dębnicy do Liśnicy (p) 308,82 

112 448 Radew 1028,17 

124 331 Zlewnia Starej Świny (do Kan. Piastowskiego) 34,56 

133 444 Dębnica 289,51 

160 198 Ina 2151,55 

 

W ramach przeprowadzonych wydzieleń obszarów narażonych na skutki suszy 

zarówno hydrologicznej, jak i glebowej dokonano wstępnej hierarchizacji pod kątem stopni 

suszy. Rezultatem finalnym hierarchizacji jest natomiast wskazanie obszarów z gradacją 

wymaganych nakładów działań łagodzących skutki suszy. Analizę przeprowadzono z 

wykorzystaniem wyników zaprezentowanych na mapach rys 4.1.2 i 4.1.4 Jednostką 

podstawową hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy są zlewnie 3-rzędu. Dla 

każdej zlewni podano przedział/klasę obszaru pod kątem intensywności działań mających na 

celu łagodzenie skutków suszy w czasie przyszłych jej zdarzeń. 

Wyróżniono 3 klasy obszarów (zlewni) (rys. 4.1.11):  
klasa Nazwa - zakres opis 

I 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 
17 - 15 pkt 

Zlewnie w których poziom suszy hydrologicznej jest 
bardzo wysoki a warunki glebowe sprzyjają 
intensyfikacji skutków suszy (gleby kategorii I) 

II 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
PODSTAWOWYCH I DORAŹNYCH 
DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
14,5 - 12,5 pkt 

Zlewnie w których susza hydrologiczna może w 
stopniu umiarkowanym ograniczać realizacje zadań 
związanych wyplenieniem potrzeb popytu na wodę 
a warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków 
suszy rolniczej (gleby kategorii II, III) 
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III 
OBSZARY NIEWYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 
=< 12 pkt 

Pozostałe zlewnie 

 Wykaz zlewni klasy I i II czyli obszarów wymagających szczegółowych i podstawowych 

działań łagodzących skutki suszy w aspekcie I i II. 

nr 

zlewni 
nazwa zlewni punktacja klasy 

143 Ukleja 16,75 I 

145 Gowienica 16,5 I 

196 Pliszka 16,5 I 

183 Odra od Warty do oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej 16,25 I 

200 Ilanka 16 I 

160 Ina 15,25 I 

173 

Odra od oddzielenia się Odry Zachodniej w Widuchowej do 

oddzielenia się Regalicy w Kluczach 15,25 I 

210 Odra od Nysy Łużyckiej do Pliszki (p) 15 I 

127 Wołczenica 14,75 I 

162 Reska Węgorza 14,75 I 

161 Odra od Odry Zachodniej do Iny (p) 14,5 II 

147 Rega od Reskiej Węgorzy do zb. Likowo 14,25 II 

156 Odra (Damiąża) od Iny do ujścia do Roztoki Odrzańskiej 14,25 II 

126 Zatoka Cicha, Zalew Kamieński i Zatoka Wrzosowska 14 II 

146 Parsęta do Perznicy (p) 14 II 

153 Stara Rega 14 II 

168 

Odra (Skośnica) od oddzielenia się Regalicy w Kluczach do Odry 

Zachodniej (l) 14 II 

199 Odra od Ilanki do Warty (p) 14 II 

202 Odra od Pliszki do Ilanki (p) 14 II 

123 Rega od Uklei do Mołstowej (p) 13,75 II 

142 Rega od Starej Regi do Reskiej Węgorzy (l) 13,5 II 

81 Przymorze od Cieśniny Dziwny do Kan. Liwia Łuża 13 II 

84 Kanał Liwia Łuża (Kanał Pogorzelica) 13 II 

95 Przymorze od Cieśniny Świny do Cieśniny Dziwny 13 II 

133 Dębnica 13 II 

134 Rega do Starej Regi (l) 13 II 

138 

Prawostronna zlewnia Zalewu Szczecińskiego od Gowienicy do 

Głębokiego Nurtu (początek cieśn. Dziwny) 13 II 

149 

Prawostronna zlewnia Zalewu Szczecińskiego od Krępy (w dorzeczu 

Odry) do Gowienicy (p) 13 II 

154 Lewostronna zlewnia Zalewu Szczecińskiego 13 II 

177 Odra Zachodnia 13 II 

135 Mołstowa 12,75 II 
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Rys. 4.1.11 Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających działań łagodzących skutki suszy 

hydrologicznej i glebowej. 

 

 Dodatkową analizą jaką przeprowadzono zestawienie wyników hierarchizacji z 

sytuacją użytkowania wód w obszarze działania RZGW w Szczecinie. W celu wskazania 

obszarów (zlewni), w których na zidentyfikowany i zhierarchizowany poziom narażenia na 

skutki suszy wraz z gradacją wymaganych działań łagodzących skutki suszy, nakłada się na 
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warunki użytkowania wód powierzchniowych  sporządzono zestawienie tabelaryczne. Wynik 

zestawienia daje odpowiedź, w których zlewniach w czasie zdarzeń suszy dojdzie do sytuacji 

największego oddziaływania na użytkowanie wód (obszary priorytetowe działań łagodzących 

skutki suszy) (tab. 4.1.7). Do obszarów tych należą zlewnie: Wieprzy, Odry, Parsęty, Radwi, 

Starej Świny oraz Iny.  

 

Dane wykorzystane w analizie porównawczej:  

− zasięg zhierarchizowanych obszarów wymagających działań łagodzących skutki suszy 

hydrologicznej i glebowej, 

− sklasyfikowane na poziomie zlewni 3-rzędu pobory wód na cele gospodarcze, 

− sklasyfikowane na poziomie zlewni 3-rzędu pobory wód na cele stawowej gospodarki 

rybackiej (produkcja zwierzęca), 

− sklasyfikowane na poziomie zlewni 3-rzędu pobory wód na cele nawodnień 

(produkcja roślinna), 

− dopuszczalne pobory  jednostkowe na cele komunalne w układzie zlewni 3-rzędu. 

 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

136 
 

 
Rys. 4.1.12 Mapa wynikowa klasyfikacji obszarów wg kryteriów narażenia  na skutki suszy 

hydrologicznej i glebowej oraz intensywności użytkowania wód powierzchniowych. 

Objaśnienia: 

I - zlewnie o intensywnym wykorzystaniu zasobów i silnie narażone na skutki suszy i 

wymagające działań łagodzących 

II - zlewnie o dużych i umiarkowanych poborach wód i obszary wymagające podstawowych, 

doraźnych działań łagodzących skutki suszy 

III - zlewnie o małej intensywności użytkowania wód i nie wymagające działań łagodzących 

skutki suszy. 
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Tab. 4.1.7 

Zestawienie zlewni, w których wysoki poziom narażenia na skutki suszy nakłada się na intensywne 
użytkowanie wód powierzchniowych. 

na cele 
komunalne

na cele 
nawodnień

na cele 
przemysłu

na cele 
gospodarki 
stawowej

łączna klasyfikacja 
poborów

20
Wieprza od Studnicy do Moszczenicy (l) I II II 1 1 1 I

78
Jamieński Nurt II III II 2 1 1,5 I

109
Parsęta od Dębnicy do Liśnicy (p) I II III 2 1 1,5 I

112
Radew II IV I 2 1 1,5 I

124
Zlewnia Starej Świny (do Kan. Piastowskiego) I IV IV 2 1 1,5 I

160
Ina I III III 2 1 1,5 I

161
Odra od Odry Zachodniej do Iny (p) I I II IV 2 1 1 I

11
Wieprza od Moszczenicy do Grabowej (l) I IV IV 2 1 2 II

12
Grabowa II I I 1 3 2 II

21
Kanał Szczuczy (Kanał jez. Bukowo) I IV I 2 3 2 II

31
Moszczenica IV IV I 2 3 2,5 II

69
Pokrzywna IV IV III 3 2 2,5 II

76
Parsęta od Radwi do ujścia II III IV 3 1 2 II

79
Wieprza od Pokrzywnej do Studnicy (l) II IV II 2 2 2 II

80
Wieprza do Pokrzywnej (p) IV IV I 2 2 2 II

91
Kanał Resko (Dźwiżyna) IV IV II 3 2 2,5 II

100
Parsęta od Liśnicy do Radwi (p) IV IV I 2 2 2 II

102
Studnica III III II 2 3 2,5 II

111
Cieśnina Świna od Ognicy do ujścia do morza IV I IV 3 2 2,5 II

122
Liśnica (Leśnica) IV IV I 2 3 2,5 II

131
Parsęta od Perznicy do Dębnicy (l) IV IV III 3 2 2,5 II

133
Dębnica II IV IV 3 1 2 II

135
Mołstowa IV IV III 3 2 2,5 II

146
Parsęta do Perznicy (p) IV II III 3 2 2,5 II

156
Odra (Damiąża) od Iny do ujścia do Roztoki 
Odrzańskiej

III IV IV 3 2 2,5 II

162
Reska Węgorza IV IV III 3 2 2,5 II

183
Odra od Warty do oddzielenia się Odry 
Zachodniej w Widuchowej

III II IV 3 2 2,5 II

196
Pliszka III IV III 3 1 2 II

200
Ilanka III IV IV 3 2 2,5 II

210
Odra od Nysy Łużyckiej do Pliszki (p) III IV IV 3 2 2,5 II

7
Przymorze od Wieprzy do Słupi 3 3 III

10
Wieprza od Grabowej do ujścia 3 3 III

18
Przymorze od Kan. Szczuczego do Wieprzy 3 3 III

32
Przymorze od Jamieńskiego Nurtu do Kan. 
Szczuczego

3 3 III

51
Przymorze od Czerwonej do Jamieńskiego 
Nurtu

IV IV IV 4 3 3,5 III

54
Czerwona III IV IV 3 3 3 III

59
Przymorze od Malechowskiej Strugi do 
Czerwonej

3 3 III

64
Malechowska Struga IV IV IV 4 3 3,5 III

66
Przymorze od Parsęty do Malechowskiej Strugi 3 3 III

67
Przymorze od Błotnicy do Parsęty 3 3 III

73
Przymorze od Regi do Błotnicy 3 3 III

KLASY

pobory  (klasyfikacja)
klasyfikacja  

hierarchizacji 
zlewni

klasyfikacja zlewni wg 
kryterium poborów i 
podatności na suszę 

hydrologiczną i rolniczą

NR nazwa zlewni

 

 

 

 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

138 
 

4.2. Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrogeologicznej i wyniki 

hierarchizacji tych obszarów 

Wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i częstotliwości występowania 

suszy hydrogeologicznej, które zostało przeprowadzone w ramach elementu A i uzyskane 

wyniki stały się podstawą dla przedstawienia tego zagadnienia na tle potrzeb wodnych 

obszaru. Poniżej mapy wynikowe rozkładu przestrzennego suszy hydrogeologicznej (wyniki 

elementu A). 

 
A 

 
B 

Rys. 4.2.1 Rozkład przestrzenny suszy hydrogeologicznej   

A - Występowanie okresów suszy hydrogeologicznej [%] - procentowy czas występowania suszy w 

wieloleciu; B - Intensywność suszy hydrogeologicznej 

 

Zestawienie i porównanie zasięgów obszarów narażonych na zjawisko 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. Jako jednostkę podstawową niniejszej analizy przyjęto jednolite 
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części wód podziemnych (JCWPd). Poniżej zamieszczono zestawienie JCWPd znajdujących się 

w granicach RZGW w Szczecinie (tab. 4.2.1). 

Tab. 4.2.1 

 JCWPd w regionie wodnym Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego 

L.p. Kod JCWPd 

 

Powierzchnia 

[km2] 

1 PL_GB_6700_001 121.6 

2 PL_GB_6700_002 488.3 

3 PL_GB_6900_003 630.1 

4 PL_GB_6900_004 307 

 5 PL_GB_6800_005 214 

6 PL_GB_6800_006 1190.7 

7 PL_GB_6900_007 2329.5 

8 PL_GB_6800_008 2839.3 

9 PL_GB_6800_009 4073.2 

10 PL_GB_6800_010 2560.1 

11 PL_GB_6900_023 2826 

12 PL_GB_6900_024 1305 

13 PL_GB_6320_058 1131 

 

Potrzeby wodne użytkowników w zakresie poboru wód podziemnych na cele 

zaopatrzenia ludności w wodę do picia w obszarze działania RZGW w Szczecinie realizowane 

są przede wszystkim z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Wody podziemne 

ujmowane są również z trzeciorzędowego, kredowego i jurajskiego piętra wodonośnego. 

Pobór wód podziemnych z tych pięter jest ograniczony ze względu na ascenzję wód 

zasolonych. Zasoby wód podziemnych występujące w poziomach wodonośnych tych pięter 

są wielokrotnie niższe od zasobów wód z piętra czwartorzędowego. Stanowią one około 10% 

udokumentowanych zasobów wód. Analiza użytkowania i zapotrzebowania na wody 

podziemne została przedstawiona poniżej jako integralna część zagadnienia dotyczącego 

obszarów narażonych na skutki występowania suszy hydrogeologicznej. Struktura 

użytkowania wód podziemnych według poborów rejestrowanych na tym obszarze wskazuje, 

że dominuje użytkowanie na cele zaopatrzenia ludności (ok. 93%), użytkowanie przez 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

140 
 

przemysł jest na poziomie 2%, na usługi i instytucje publiczne przypada ok. 4%, a na 

rolnictwo <1%. 

Jako punkt odniesienia przyjęto przede wszystkim rzeczywiste pobory z 2010 r., 

stopień wykorzystania zasobów poborem rzeczywistym w poszczególnych JCWPd, a także 

analizę poborów wód podziemnych i rezerw zasobów w obszarach SCWP. Suma poborów 

rejestrowanych w latach 2008-2010 była stabilna i wahała się od 78 mln. m3/rok w 2008 r. do 

74-75 mln. m3/rok w latach 2009-2010. 

Przed kolejnym krokiem analiz, na wstępie należy zaznaczyć, iż skutkiem suszy 

nazywamy sytuację, w której w przypadku zaistnienia zjawiska suszy hydrogeologicznej 

wystąpią problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości zasobów na cele poboru. Zatem 

obszary narażone na skutki suszy to takie, w których istnieje prawdopodobieństwo 

zagrożenia wydatku ujęć. Zestawienie stopnia użytkowania z danymi na temat suszy na 

mapach (zał. nr IX, X i XI) wskazuje, że za potencjalnie najbardziej zagrożone wytworzeniem 

się niedoborów zasobów pod wpływem suszy jednolite części wód podziemnych należy 

uznać JCWPd nr 1 oraz JCWPd nr 9. W JCWPd nr 9 w odniesieniu do pozwoleń 

wodnoprawnych występują bowiem SCWP  ze wskaźnikiem brak-deficyt (zał. IX) oraz dwa 

obszary określone jako o bardzo niskich rezerwach w odniesieniu do poborów rzeczywistych 

(zał. X i XI). A jednocześnie nakładają się tu 3 punkty (oraz 2 w bliskim sąsiedztwie w JCWPd 

nr 10) monitoringu ocenione jako najbardziej predestynowane do występowania okresów 

suszy ze wskaźnikiem na poziomie 25-32%. Również analiza intensywności suszy (zał. nr X i 

XI) wskazuje, że najwyższy >7,5% udział okresów głębokiej suszy, zdefiniowanej stanami wód 

poniżej ½(SNG+NNG), ma miejsce w południowej części JCWPd nr 9, w obszarach zasilania 

zlewni. Tendencja ta utrzymuje się bardziej na wschód, w sąsiedniej JCWPd nr 10, gdzie 

znajduje się 1 punkt z najwyższego zakresu i dodatkowo 2 punkty na południu (II/415/1, 

II/1031/1) są z zakresu 5-7,5%. Zatem w podanej JCWPd 9 w warunkach suszy należy 

przewidywać działania zapobiegające opisane w dalszej części.  

W JCWPd nr 1 występuje sytuacja, gdzie ewidentne przeeksploatowanie zasobów 

nakłada się na problemy zasolenia horyzontów wodonośnych i mimo, że zagrożenie suszą 

jest nieco niższe (20-25%, choć w 1 punkcie najwyższe), to nakłada się w szczególny sposób 
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na znaczny sezonowy wzrost zapotrzebowania i tym samym cały ten obszar należy zaliczyć 

do potencjalnie narażonych na skutki suszy (czyli obszary, w których w przypadku zaistnienia 

zjawiska suszy hydrogeologicznej realizacja potrzeb użytkowników wód może być nie 

zapewniona). Zjawiska te są dodatkowo nasilone z uwagi na sztuczne obniżanie zwierciadła 

wód podziemnych na obszarach wpływu (OWU – obszar wpływu) zlokalizowanych tu dużych 

ujęć.  

Do obszarów umiarkowanie narażonych na skutki występowania suszy należy zaliczyć 

JCWPd nr 03 i 05, w których nie występują deficytowe obszary SCWP, ale są zlokalizowane 

duże ujęcia, a dodatkowo zaznacza się problem dopływu wód zasolonych.  

Za obszary słabo narażone na skutki pojawiania się suszy hydrogeologicznej należy 

uznać JCWPd nr 02, 04, 06, 07, 08, 10, 23, 24 i 58, w których występują jedynie wskaźniki 

rezerw zdefiniowane jako bardzo wysokie i wysokie, mimo że jednocześnie dominują tu 

wartości zagrożenia suszą z wysokiego przedziału. Dodatkowe kryterium może tu stanowić 

czas pojawiania się okresów głębokiej suszy. Należy wówczas wyróżnić północny rejon 

JCWPd nr 7, gdzie 2 punkty potwierdzają wartości z najwyższego zakresu >7,5%.  

Użytkowanie wód podziemnych zostało szczegółowo przeanalizowane na podstawie 

zestawienia eksploatacji ujęć. W obrębie jednolitych części wód podziemnych o dużej 

powierzchni: nr 09, nr 08, nr 10, nr 07, zlokalizowanych jest najwięcej ujęć wód podziemnych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia. Na kolejnej mapie (zał. nr 

XII) przedstawiono ujęcia wód podziemnych na obszarze RZGW Szczecin w podziale na 

poszczególne JCWPd. Wykorzystując dane o poborach według pozwoleń wodnoprawnych 

dokonano przeliczeń w obrębie poszczególnych JCWPd w celu uzyskania sumarycznych 

wartości. Za podstawę przyjęto dopuszczalny pobór Qdśr, a w przypadku ujęć, dla których te 

dane nie były zestawione, uzupełniano o wartości Qrśr lub Qdmax. Ponadto uwzględniono 

dane o poborach sezonowych, zwłaszcza, że okresy suszy dotyczą w sposób szczególny 

sezonu letniego, gdy następuje znaczny wzrost eksploatacji ze względu na ruch turystyczny. 

Ostatecznie uzyskane wyniki zestawiono w tab. 4.2.2 i na mapie (zał. nr XIII). Najwyższy 

sumaryczny pobór ponad 216 tys. m3/d występuje w JCWPd nr 9, natomiast najniższe 

wartości rzędu 4,5-13 tys. m3/d odnoszą się do JCWPd nr 1, 2 i 5, jednak esploatacja jest tu 
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skupiona na znacznie mniejszej powierzchni. Statystycznie najlepszą charakterystykę 

eksploatacji uzyskamy zatem po przeliczeniu poborów przypadających na jednostkę 

powierzchni. Dlatego na kolejnej mapie (zał. nr XIV) przedstawiono wartości modułowe 

przypadające na poszczególne JCWPd. 

Tab. 4.2.2 

Zestawienie poborów w obszarach JCWPd 

JCWPd 
Powierzchnia 

[km2] 

Pobór 

według PW 

[m3/d] 

Pobór z 

2010r. 

[m3/d] 

Pobór z 2010r. 

w stosunku do 

PW [%] 

Różnica 

(3-4) [m3/d] 
L.p. 

1 2 3 4 5 6 

1 PL_GB_6700_001 121.6 13013 8714.4 66.97 4298.60 

2 PL_GB_6700_002 488.3 4663.9 1952.0 41.85 2711.89 

3 PL_GB_6900_003 630.1 48236.0 15545.7 32.23 32690.35 

4 PL_GB_6900_004 307 15696.2 6441.5 41.04 9254.68 

5 PL_GB_6800_005 214 10859.79 4510.8 41.54 6348.99 

6 PL_GB_6800_006 1190.7 31859.11 12923.5 40.56 18935.61 

7 PL_GB_6900_007 2329.5 54895.72 31235.7 56.90 23660.02 

8 PL_GB_6800_008 2839.3 52511.48 18619.8 35.46 33891.65 

9 PL_GB_6800_009 4073.2 216354.09 62439.1 28.86 153914.99 

10 PL_GB_6800_010 2560.1 40303.52 14703.4 36.48 25600.10 

11 PL_GB_6900_023 2826 46095.96 14335.4 31.10 31760.60 

12 PL_GB_6900_024 1305 40280.67 13546.9 33.63 26733.72 

13 PL_GB_6320_058 1131 13844.72 2832.2 20.46 11012.54 

 

Osobno zestawiono łączne pobory rzeczywiste zanotowane dla roku 2010 (tab. 4.2.2, 

zał. nr XV). Również w tym wypadku najwyższe wartości występują w JCWPd nr 9 (62,4 tys. 

m3/d). Warto natomiast zauważyć, że w przypadku JCWPd 1, nawet w liczbach 

bezwzględnych, pobór (8,7 tys. m3/d) był wyższy niż w niektórych znacznie większych 

obszarach. Po przeliczeniu eksploatacji przypadającej na 1 km2 (zał. nr XVI) uzyskane wyniki 

pokrywają się rozkładem na mapie nr XIV. W przypadku JCWPd nr 1 wartość jest 

ekstremalnie wysoka na poziomie 71,7 m3/d·km2. W JCWPd nr 3, nr 4 i nr 5 jest na poziomie 

20-25 m3/d·km2, w JCWPd nr 6, nr 7, nr 9 i nr 24 na poziomie 10-15 m3/d·km2, natomiast w 

pozostałych obszarach występują najniższe moduły rzędu 2-7 m3/d·km2. Jednak ostatecznie 

presja wynikająca z eksploatacji wód podziemnych jest oceniana głównie na podstawie 

porównania rzeczywistych poborów do wielkości zasobów. 
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Dla wyraźnego podkreślenia stopnia użytkowania wód podziemnych wykonano mapę 

procentowego udziału łącznych rzeczywistych poborów z 2010 r. w stosunku do ustalonych 

poborów według pozwoleń wodnoprawnych (zał. nr XVII). Najwyższe wartości stwierdzono w 

JCWPd nr 1 i 7. Natomiast w przypadku JCWPd nr 9 jest to najniższy przedział poniżej 20,5%. 

A zatem właśnie na tym obszarze ma miejsce największa przewaga wydanych pozwoleń 

wodnoprawnych nad zapotrzebowaniem, powinny być więc one zweryfikowane i stosownie 

ograniczone. Zważywszy dodatkowo na fakt, że w JCWPd nr 9 rozbiór wód podziemnych jest 

rozproszony, to mimo najwyższych wskaźników udziału okresów suszy można ten obszar 

uznać ostatecznie za umiarkowanie zagrożony, jakkolwiek ostateczne wnioski będą wynikiem 

analizy przestrzennej. Duży pobór wynika również ze znacznie zwiększonego 

zapotrzebowania w sezonie letnim ze względu na jej turystyczny charakter w strefie 

przymorskiej. Należy zwrócić przy tym uwagę, że Koszalin zaopatrywany jest w wodę z 

dużego ujęcia infiltracyjnego "Mostowo" zlokalizowanego wzdłuż rzeki Radwi na terenie 

gminy Manowo, przy czym ujęcie to poza Koszalinem zasila również cały pas wybrzeża w 

rejonie Mielna i Unieścia. Kołobrzeg pobiera wodę podziemną również z ujęcia 

infiltracyjnego "Bogucino-Rościęcino" zlokalizowanego nad rzeką Parsętą. 

W analizie uwzględniono także udział rzeczywistego poboru w ograniczeniu rezerw 

dostępnych zasobów wód podziemnych oszacowanych bezpośrednio dla poszczególnych 

JCWPd (tab. 4.2.3 ). 

Tab. 4.2.3 
Zestawienie poborów i zasobów w obszarach JCWPd 

JCWPd
Powierzchnia 

km 2
Dost ępne zasoby 

m3/d
Pobór w 
2010 r.

Rezerwa 
zasobów 

(%)
1 121.6 10378 8714.4 16.0
2 488.3 36091.7 1952.0 94.6
3 630 126170 15545.7 87.7
4 226.2 18755 6441.5 65.7
5 214 31140 4510.8 85.5
6 1190.7 136902 12923.5 90.6
7 2329.5 258454.1 31235.7 87.9
8 2839.3 496301.7 18619.8 96.2
9 4072.2 367670.3 62439.1 83.0

10 2559.3 540252.9 14703.4 97.3
23 2907.1 284866.7 14335.4 95.0
24 1305.6 121984.1 13546.9 88.9
58 1131.2 274794.4 2832.2 99.0  
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Analizy w powyższym zakresie pozwoliły na zhierarchizowanie obszarów (JCWPd) pod 

kątem narażenia na skutki suszy, a dokładnie skutek suszy jakim jest niedobór zasobów na 

cele poborów. 

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia i przyjmując gradację stopnia wykorzystania 

zasobów (odpowiednio: >75% - b. narażone, 60-75% - narażone, 30-60% - słabo narażone i 

<30% - nie narażone) należy stwierdzić, że za bardzo narażoną na skutki suszy 

hydrogeologicznej, z uwagi na nakładający się stopień użytkowania wód podziemnych należy 

uznać JCWPd nr 1, w której wykorzystanie zasobów zdecydowanie przekracza 75%. Jako 

słabo narażona (powyżej 30%) występuje JCWPd nr 4, natomiast pozostałe obszary 

kwalifikują się do nie narażonych na skutki suszy. 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia (ELEMENT C) 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 (aspekt I) oraz zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności 

rolnictwa (aspekt II).  

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 zasoby wodne.  

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 tym celu wykorzystano wyniki uzyskane z ELEMENTU A w postaci 

opracowanych warstw tematycznych oraz wprowadzono do analizy składowe ELEMENTU B. 

W ten sposób uzyskano rozkład przestrzenny wszystkich ważnych czynników decydujących o 

narażeniu, wrażliwości i podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną, czyli (rys. 4.2.2): 

1/ warstwę występowania okresów suszy,  

2/ warstwę stref hydrodynamicznych,  

3/ warstwę rzeczywistych poborów wód podziemnych,  
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4/ warstwę rezerw zasobowych w odniesieniu do rzeczywistych poborów wód 

podziemnych w obszarach SCWP. 

5/ warstwę rezerw dostępnych zasobów w obszarach JCWPd w odniesieniu do 

rzeczywistych poborów wód podziemnych. 

Pierwsze dwie warstwy dają możliwość analizy podatności danego obszaru na 

występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej. Trzy kolejne po ich nałożeniu na wyniki 1 i 2 

warstwy służą identyfikacji obszarów, w których może dojść do sytuacji niedoborów zasobów 

wód podziemnych w warunkach, gdy wystąpi obniżenie zwierciadła wód do poziomu suszy. 

Wykorzystanie narzędzi oprogramowania GIS pozwoliło na przeprowadzenie analizy 

wielokryterialnej pomiędzy sporządzonymi warstwami informacyjnymi (rys. 4.2.2). 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. Po 

przetestowaniu kilku modeli ustalono następujące parametry: /1/ występowanie okresów 

suszy - 40% wpływu, /2/ położenie w strefie hydrodynamicznej – 20% wpływu, /3/ wielkość 

modułu rzeczywistego poboru – 5% wpływu, /4/ stan rezerw zasobowych odniesiony do 

SCWP – 15% wpływu, /5/ stan rezerw zasobowych odniesiony do JCWPd – 20% wpływu.  
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Rys. 4.2.2 Schemat analizy wielokryterialnej zagrożenia suszą hydrogeologiczną na wybranych 

warstwach tematycznych 

Ostatecznym efektem obliczeń jest wynikowa mapa przedstawiająca klasyfikację 

narażenia i podatności obszaru na zjawisko suszy hydrogeologicznej w 5-stopniowej skali 

(rys. 4.2.3, zał. XVIII).  



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

  Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

147 
 

 
Rys. 4.2.3. Mapa narażenia i podatności na zagrożenie suszą hydrogeologiczną 

Obszar narażony (klasa 2) występuje przede wszystkim na obszarze JCWPd nr 1, gdzie 

jest to związane z intensywną eksploatacją i brakiem rezerw zasobowych, zwłaszcza w 

zachodniej części, w rejonie gdzie pracują duże ujęcia wód podziemnych dla Świnoujścia. 

Obszar narażony na suszę znajduje się również w północno-środkowej części JCWPd nr 9, 

gdzie jedynie na niewielkim fragmencie osiąga parametry wysokiego stopnia narażenia (klasa 

1), podobnie w północnej części wyspy Wolin (JCWPd nr 5). Dominują jednak obszary 

umiarkowanie i nieznacznie narażone. Obszary umiarkowanie narażone (klasa 3) występują 
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na zdecydowanej większości obszaru JCWPd  nr 3, nr 4 i nr 58, a także w większości JCWPd 9 

oraz  w południowej części obszaru JCWPd nr 23. Obszary nieznacznie i słabo narażone (klasa 

4 i 5) obejmują właściwie w całości JCWPd: nr 2, nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 10 i  nr 24. Ponieważ 

zastosowany model zasadniczo nie wykazał wartości charakterystycznych dla klasy 1, zatem 

w ostatecznej analizie narażenia na zjawisko suszy należy przyjąć 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 (tab. 4.2.4). 

Tab. 4.2.4 
Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

klasy narażenia i 
podatności obszaru na 

suszę i jej skutki 
Przedział zmienności i charakterystyka 

 
I 

Wartość progowa : 2 (narażone) obszar ten cechuje się wysoką i średnią 
intensywnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi poborami 
wód 

 
II 

Wartość progowa : 3 (umiarkowanie narażone) obszar ten cechuje się średnią 
i słabą intensywnością susz, średnim czasem trwania oraz zróżnicowanymi 
poborami wód podziemnych 

 
III 

Wartość progowa : 4 (nieznacznie narażone) obszar ten cechuje się słabą i b. 
słabą intensywnością susz, stosunkowo krótkim ich czasem trwania oraz 
niskimi i przeciętnymi poborami wód 

 
IV 

Wartość progowa : 5 (słabo narażone) obszar ten cechuje się bardzo słabą 
intensywnością susz, stosunkowo krótkim ich czasem trwania oraz niskimi 
poborami wód 

Finalnie hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy pod kątem wskazania 

obszarów wymagających działań łagodzących zawiera 3 klasy obszarów (JCWPd) (tab. 4.2.5, 

rys. 4.2.4). Graficzną prezentację analizy obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

hydrogeologicznej zestawiono w osobnych przywołanych w tekście załącznikach: zał. IX-XVIII. 

Tab. 4.2.5 
 Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

Klasa Nazwa - zakres Opis 

I 

OBSZARY WYMAGAJĄCE PODSTAWOWYCH 

DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 

1-2 pkt. (przewaga) 

JCWPd, w których poziom suszy hydrogeologicznej jest 
wysoki i może w stopniu znaczącym ograniczać 
realizacje zadań związanych z wypełnieniem potrzeb 
popytu na wodę 

II 

OBSZARY WYMAGAJĄCE DORAŹNYCH 

DZIAŁAŃ ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY   

2 - 3 pkt. (przewaga) 

JCWPd, w których susza hydrogeologiczna może w 
stopniu umiarkowanym ograniczać realizacje zadań 
związanych z wypełnieniem potrzeb popytu na wodę 
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III 

OBSZARY NIEWYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ 

ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 

4-5 pkt. (przewaga) 

Pozostałe JCWPd 

 
Rys. 4.2.4 Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających działań łagodzących skutki suszy
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4.3. Analiza potrzeb wodnych środowiska przyrodniczego 

 Potrzeby wodne środowiska przyrodniczego należy rozumieć jako warunki 

zapewniające właściwy (dobry) stan siedlisk i gatunków od wód zależnych. Siedliska 

pozostające we właściwym stanie, to siedliska o dobrze zachowanej specyficznej strukturze i 

funkcji tj. takie, w których występuję m.in. charakterystyczne i typowe gatunki oraz zachodzą 

specyficzne procesy ekologiczne. Na przykład - dla torfowisk będą to procesy torfotwórcze, 

dla łęgów charakterystyczne procesy glebowe determinujące charakterystyczny skład 

gatunkowy zbiorowisk roślinnych. W przypadku gatunków, jako właściwy stan rozumieć 

należy stan, w którym liczebność populacji a także dostępność dogodnych miejsc do rozrodu 

i bytowania nie zmniejszają się. Określając potrzeby wodne środowiska przyrodniczego pod 

kątem zapewnienia właściwego stanu zachowania siedlisk i gatunków od wód zależnych w 

zasadzie można ograniczyć się do kilku wybranych, wrażliwych ekosystemów, w których 

potencjalne niedobory wody w sposób wyraźny pogarszają ich stan. Będą to głównie: 

wszystkie typy torfowisk (wraz z porastającymi je lasami bagiennymi) oraz mokradła zależne 

od okresowych zalewów (w tym lasy łęgowe, wilgotne i podmokłe łąki). Jako ekosystemy 

stosunkowo niewrażliwe, celowo pominięte w dalszej części opracowania, wymienić należy 

rzeki oraz zbiorniki wodne (za wyjątkiem niewielkich i płytkich). Zakłada się, że właściwy stan 

siedlisk hydrogenicznych bezpośredni przekłada się na korzystne warunki dla gatunków 

roślin i zwierząt. 

Podstawowe warunki hydrologiczne odgrywające kluczową rolę dla zachowania 

właściwego stanu siedlisk torfowiskowych to: 

− odpowiedni i stabilny poziom wody zapewniający przewagę okresów z 

występowaniem beztlenowych warunków niezbędnych dla potrzymania procesu 

torfotwórczego (dotyczy wszystkich typów torfowisk); 

− stały dopływ wód o określonych parametrach fizykochemicznych (w przypadku 

torfowisk przejściowych i wysokich - ombrogenicznych – wód ubogich w sole 

mineralne i stosunkowo kwaśnych, w przypadku torfowisk niskich, soligenicznych - 
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wód o wysokiej zawartości soli wybranych metali np. wapnia i magnezu (torfowiska 

alkaliczne), torfowisk niskich fluwiogenicznych – wód eutroficznych); 

− odpowiednie tempo przepływu, w przypadku torfowisk soligenicznych;  

− odpowiedni okres zalewów, w przypadku torfowisk fluwiogenicznych.  

Podstawowe warunki hydrologiczne odgrywające kluczową rolę dla zachowania 

siedlisk związanych z występowaniem zalewów to: 

− odpowiedni rytm zalewów; 

− długość okresu występowania zalewu.  

Analizę potrzeb wodnych środowiska przyrodniczego dokonano w oparciu o istniejące 

materiały pochodzące z inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych i gatunków Natura 2000 

wykonanej przez Lasy Państwowe w roku 2007, publikację „GIS Mokradła”, wyniki 

monitoringu przyrodniczego realizowanego przez GIOŚ oraz własne dane Klubu 

Przyrodników (w zakresie siedliska: torfowiska alkaliczne 7230) – patrz rysunek 4.3.1. W 

oparciu o istniejące dane, w pierwszej kolejności podjęto próbę weryfikacji danych w 

zakresie zajmowanej powierzchni przez konkretne siedliska w obszarze zarządzanym przez 

RZGW Szczecin. Następnie, na podstawie danych Lasów Państwowych oszacowano 

powierzchnię wybranych siedlisk pozostających w stanie niewłaściwym oraz udział 

procentowy obiektów o niekorzystnych warunkach wodnych objętych monitoringiem GIOŚ. 

W oparciu o powyższe analizy oszacowano powierzchnię różnych typów siedlisk 

hydrogenicznych pozostających w niewłaściwym stanie, a w szczególności 

charakteryzujących się niewłaściwym uwodnieniem (siedliska torfowikowe: 7110, 7140, 

7230) bądź niewłaściwym rytmem zalewów w przypadku łęgów (91E0). W stosunku do 

ekosystemów zależnych bezpośrednio od wody, nie podlegających inwentaryzacji bądź z 

różnych względów w inwentaryzacjach pomijanych, a mających istotne znaczenie dla 

zachowania zasobów przyrodniczych (np. wilgotne łąki, torfowiska niskie inne niż alkaliczne, 

łąki zalewowe jako miejsce występowania rzadkich gatunków roślin i zwierząt – szczególnie 

ptaków wodno-błotnych), zajmowaną powierzchnię oszacowano w oparciu o przyjęty dla 

regionu Pomorza procentowy udział poszczególnych typów torfowisk czy siedlisk 

przyrodniczych. Ogólną powierzchnię torfowisk niskich oszacowano zakładając, że zajmują 
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one ok. 90% wszystkich torfowisk regionu. Powierzchnię terenów zalewowych, cennych 

przyrodniczo tj. obejmujących zarówno siedliska Natura 2000 jak też inne siedliska będące 

miejscem ważnym dla gatunków zwierząt wodno-błotnych, przyjęto w oparciu o założenie, 

że zajmują one zbliżony areał do zajmowanego przez łęgi. Łączną powierzchnię łęgów 

oszacowano, zakładając że jest ona na terenie zarządzanym przez RZGW dwukrotnie większa 

niż powierzchnia wykazana na terenie Lasów Państwowych, w zarządzie których pozostaje 

ok. 40% terenów.  

 W dalszej kolejności, w oparciu o wyliczoną powierzchnię ekosystemów 

torfowiskowych oraz terenów zalewowych, na podstawie wyników oceny stanu 

poszczególnych siedlisk oszacowano przybliżoną powierzchnię terenów o niekorzystnych 

warunkach wodnych. W przypadku siedlisk nie podlegających ocenie, przyjęto że znajdują się 

one w zbliżonym stanie zachowania co siedliska dla których oceny takiej dokonano. 

Szacunkową objętość zasobów wodnych, niezbędnych dla poprawy stanu siedlisk 

przyrodniczych (torfowiskowych) o niekorzystnych warunkach, obliczono przyjmując, że w 

obrębie ich powierzchni poziom wody należy podnieść średnio o wartość ok. 20 cm. 

Wyniki jakie uzyskano zaprezentowano poniżej. Na terenie zarządzanym przez RZGW 

Szczecin: 

1. torfowiska wysokie - kod 7110 (na podstawie porównania danych LP i „GIS Mokradła” 

– tabela 4.3.1) zajmują powierzchnię ok. 1500 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o 

niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 315 – 765 ha,  

2. torfowiska przejściowe – kod 7140 (na podstawie porównania danych LP i „GIS 

Mokradła” – tabela 4.3.2) zajmują powierzchnię ok. 5660 ha, z czego w stanie niewłaściwym, 

w tym o niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 2830 – 4245 ha, 

3. torfowiska alkaliczne – kod 7230 (na podstawie danych KP – tabela 4.3.3) zajmują 

powierzchnię ok. 288 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o niekorzystnych warunkach 

wodnych pozostaje areał o pow. 201 – 288 ha, 

4. łęgi – kod 91E0 (wyłącznie w oparciu od dane LP – tabela 4.3.4 ekstrapolowane na 

pozostałą cześć obszaru) zajmują powierzchnię ok. 43 190 ha, w tym o niekorzystnych 

warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 12093 – 40167 ha, 
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5. pozostałe torfowiska (zakładając, że stanowią 90% ogólnej powierzchni torfowisk 

zajmują powierzchnię 71600 ha, z czego w stanie niewłaściwym, w tym o niekorzystnych 

warunkach wodnych pozostaje areał o pow. ok. 25 060 ha (wartość wyliczona w oparciu o 

uśredniony procent obiektów o niewłaściwych warunkach wodnych podlegających ocenie w 

ramach monitoringu GIOŚ dla siedlisk 7110 i 7140), 

6. otwarte tereny zalewowe (cenne ze względu na zwierzęta wodno-błotne) zajmują 

pow. ok. 43 000 ha, w tym o niekorzystnych warunkach wodnych pozostaje areał o pow. 

12093 – 40167 ha. 

7. W granicach terenu pozostającego w zarządzie RZGW Szczecin, nie występują obszary 

o szczególnej koncentracji siedlisk przyrodniczych o niekorzystnych warunkach wodnych, a 

więc obszary szczególnie narażone na niedobory wody. Siedliska przyrodnicze o 

niekorzystnych warunkach wodnych występują w rozproszeniu na całym obszarze (rys. 

4.3.1), a ich obecność jest przede wszystkim następstwem prowadzonych melioracji 

wodnych. 

8. Porównanie stanu zachowania wybranych siedlisk (torfowisk wysokich, przejściowych 

i alkalicznych oraz łęgów w oparciu o dane Lasów Państwowych i Klubu Przyrodników – 

obiekty powierzchniowe) w obszarach (narażonych na skutki suszy hydrologicznej i glebowej) 

wyznaczonych jako wymagające szczególnych działań łagodzących (kat. I) ze stanem siedlisk 

w pozostałej częścią obszaru (kat. II i III) zarządzanego przez RZGW Szczecin wskazuje, że 

siedliska pozostające w stanie niewłaściwym występują z nieznacznie większą częstotliwością 

w obszarze kategorii I. Uzyskane wyniki prezentuje tabela 4.3.5 oraz rysunki nr 4.3.2, 4.3.3, 

4.3.4.  
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Rys. 4.3.1. Stan zachowania siedlisk przyrodniczych: torfowisk wysokich (7110), torfowisk 

przejściowych (7140) – dane LP, torfowisk alkalicznych (7230) – dane GIOŚ i KP, i łęgów (91E0) – dane 

LP, w obszarze zarządzania RZGW Szczecin na tle siedliskowych obszarów Natura 2000. Objaśnienie: 

punkty koloru czerwonego – stan niewłaściwy (U1, U2), punkt koloru zielonego – stan dobry (FV).
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Tab. 4.3.1 
Powierzchnia torfowisk wysokich (7110) na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin oraz % 

powierzchni pozostający w stanie niewłaściwym.  

  
liczba obiektów 

powierzchniowych/łączna 
powierzchnia [ha] 

liczba obiektów 
punktowych/łączna 
powierzchnia [ha] 

Łącznie 

Inwentaryzacja LP (dotyczy ok. 40% 
pow. obszaru) 

262/532 99/108,9 361/640,9 

% powierzchni pozostający w stanie 
niewłaściwym/powierzchnia [ha] 

51 51 - 

Inwentaryzacja IMUZ (dotyczy całego 
obszaru zarządzanego przez RZGW) % 
powierzchni pozostający w stanie 
niewłaściwym 

202/606 901/901* 1103/1507 

% powierzchni pozostający w stanie 
niewłaściwym 

brak danych brak danych   

% obiektów pozostających w stanie 
niewłaściwym pod względem 
uwodnienia na podstawie 
monitoringu GIOŚ (dotyczy całego 
obszaru zarządzanego przez RZGW 
Szczecin) 

- - 21 

* - jako średnią powierzchnię obiektu punktowego, biorąc pod uwagę specyfikę i warunki obszaru Pomorza, 

przyjęto pow. 1 ha.  

Tab. 4.3.2 
Powierzchnia torfowisk przejściowych (7140) na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin oraz % 

powierzchni pozostający w stanie niewłaściwym. 

  
liczba obiektów 

powierzchniowych/łączna 
powierzchnia [ha] 

Liczba obiektów 
punktowych/łączna 
powierzchnia [ha] 

Łącznie 

Inwentaryzacja LP (dotyczy ok. 
40% pow. obszaru) 

1950/2887 631/301 2581/3188 

% powierzchni pozostający w 
stanie niewłaściwym 

74 75 - 

Inwentaryzacja IMUZ (dotyczy 
całego obszaru zarządzanego 
przez RZGW) 

111/5223 438/438* 549/5661 

% powierzchni pozostający w 
stanie niewłaściwym 

brak danych brak danych - 

% obiektów pozostających w 
stanie niewłaściwym pod 
względem uwodnienia na 
podstawie monitoringu GIOŚ 
(dotyczy całego obszaru 
zarządzanego przez RZGW 
Szczecin) 

- - 50 

* - jako średnią powierzchnię obiektu punktowego, biorąc pod uwagę specyfikę i warunki obszaru Pomorza, 

przyjęto pow. 1ha.
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Tab. 4.3.3 

Powierzchnia torfowisk alkalicznych (7230) na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin oraz % 

powierzchni pozostający w stanie niewłaściwym.  

 
Inwentaryzacj
a LP (dotyczy 
ok. 40% pow. 

obszaru) 

% powierzchni 
pozostający w 

stanie 
niewłaściwym 

% obiektów pozostających w stanie 
niewłaściwym pod względem uwodnienia 

na podstawie inwentaryzacji siedliska 7230 
– dane KP (dotyczy całego obszaru 

zarządzanego przez RZGW Szczecin) 

liczba obiektów 

powierzchniowych/łącz

na powierzchnia [ha] 

46/288 100 70 

 

Tab. 4.3.4 

Powierzchnia łęgów (91E0) na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin oraz % powierzchni 

pozostający w stanie niewłaściwym.  

 
Inwentaryzacja 
LP (dotyczy ok. 

40% pow. 
obszaru) 

% powierzchni 
pozostający w 

stanie 
niewłaściwym 

% obiektów pozostających w stanie 
niewłaściwym pod względem 

uwodnienia na podstawie monitoringu 
GIOŚ (dotyczy całego obszaru 

zarządzanego przez RZGW Szczecin) 

liczba obiektów 

powierzchniowych/łącz

na powierzchnia [ha] 

10781/21123 93 - 

Liczba obiektów 

punktowych/łączna 

powierzchnia [ha] 

818/472 89 - 

Łącznie 11599/21595 - 28 

 

Tab. 4.3.5 

Porównanie stanu zachowania wybranych siedlisk (obiekty powierzchniowe) w zhierarchizowanych 

obszarach narażonych na skutki suszy hydrologicznej i glebowej. 

Udział obiektów pozostających w stanie 

niewłaściwym 

 

Siedlisko 

Ogólna liczba obiektów 

powierzchniowych na 

terenie zarządzanym 

przez RZGW Szczecin 

Obszar – kat. I 

 

Obszar kat.II i III 

torfowiska wysokie 

(7110) – dane LP 

262 70% 53% 

torfowiska przejściowe 

(7140) – dane LP 

1950 85% 80% 

torfowiska alkaliczne 

(7230) – dane KP 

46 100% 100% 

łęgi (91E0) 10781 95% 91% 
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 Analiza dostępnych danych wykazała, że na terenie zarządzanym przez RZGW 

Szczecin, torfowiska zajmują powierzchnię ok. 79 tys. ha, co stanowi ok. 3,9% obszaru. Bez 

względu na przyjęte kryterium, co najmniej 35% tej powierzchni charakteryzuje się 

niewłaściwymi warunkami wodnymi. Dla ich poprawy należałoby podnieść poziom wód o 

średnią wartość ok. 20 cm co w przybliżeniu daje szacunkową wartość 55,3 mln m3.  

 Pod względem rozmieszczenia, tereny o niekorzystnych warunkach wodnych 

występują w rozproszeniu na całym obszarze pozostającym w zarządzie RZGW Szczecin. 

Występowanie niedoborów wody w naturalnych ekosystemach spowodowane długimi 

okresami z obniżoną wartością opadów nie wpływa istotnie na stan ich zachowania w 

dłuższej perspektywie czasowej. Zatem aktualny stan ekosystemów (stwierdzone w 

ekosystemach niedobory wody) nie wynika z oddziaływania na nie zjawiska suszy. Jako 

główną przyczynę występowania niedoborów wody w naturalnych ekosystemach 

prowadzących do negatywnych następstw należy wskazać prowadzone prace melioracyjne.  

 Obszary zalewowe, w tym łęgi - cenne ze względu na roślinność bądź zwierzęta 

wodno-błotne, zajmują powierzchnię ok. 86 tys. ha, z których ok. 28% charakteryzuje się 

niewłaściwym rytmem zalewów bądź jego całkowitą eliminacją, co wynika z prowadzonych 

prac regulacyjnych oraz obwałowania cieków. 

 Podane powyżej wartości należy traktować jako znacząco zaniżone, bowiem nie 

obejmują one m.in. zbiorników czy olsów, dla których w oparciu o istniejące dane analiza 

potrzeb nie jest możliwa.  
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Rys. 4.3.2 Stan zachowania torfowisk przejściowych (7140) na podstawie inwentaryzacji LP oraz 

torfowisk alkalicznych (7230) na podstawie danych KP na tle zhierarchizowanych obszarów 

narażonych na skutki uszy. 
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Rys. 4.3.3 Stan zachowania łęgów (91E0) na podstawie inwentaryzacji LP na tle zhierarchizowanych 

obszarów narażonych na skutki uszy. 
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Rys. 4.3.4 Stan zachowania torfowisk wysokich (7110) na podstawie inwentaryzacji LP na tle 

zhierarchizowanych obszarów narażonych na skutki uszy. 

 

 Na potrzeby opracowania, w oparciu o istniejące dane kartograficzne a także będące 

w posiadaniu autorów własne wyniki badań stratygraficznych i obserwacje hydrologiczne, w 

oparciu o wybrane obiekty dokonano próby oceny trendów zmian zjawiska suszy. Do analizy 

zmian suszy w obrębie siedlisk – torfowiska wysokie (7110) i torfowiska przejściowe (7140) 

wykorzystano zgromadzone dane dotyczące obiektów (rys. 4.3.5.):  
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1. rezerwat „Zaleskie Bagna” (część położona w woj. pomorskim) (Stańko i in. 2010), 

2. rezerwat „Pawski Ług” (położony w woj. lubuskim) (Stańko R., mat. niepublikowane 

zebrane na potrzeby projektu planu ochrony). 

 
 Rys. 4.3.5. Lokalizacja wybranych obiektów analizy porównawczej ekosystemów. 

 Do analizy trendów zmian w obrębie siedlisk: torfowisk alkalicznych (7230) i łęgów 

(91E0) wykorzystano materiały będące w posiadaniu autorów z następujących obiektów: 1. 

dolina rzeki Pliszki (woj. lubuskie),  2. dolina rzeki Płoni (woj. zachodniopomorskie). Poniżej 

zamieszczono charakterystykę obiektów wraz z oceną zachodzących zmian (m.in. warunków 

wodnych), w tym potencjalnego zjawiska suszy: 

1. Rezerwat „Zaleskie Bagna” – kilkuset hektarowe torfowisko, stanowiące kompleks 

torfowisk wysokich, przejściowych, borów bagiennych oraz łęgów, łąk i torfowisk niskich. 
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Rezerwat położony jest w granicach obszaru Natura 2000 tj. w Obszarze Specjalnej Ochrony 

Siedlisk „Przymorskie Błota”, kod PLH220024. 

 Prowadzone obserwacje w latach 2005-2007 w ramach realizowanego projektu 

ochrony torfowisk bałtyckich na Pomorzu współfinansowanego przez Life wskazywały, że 

warunki wodne  rezerwat „Zaleskie Bagna” należą do jednych z najkorzystniejszych, spośród 

23 obiektów ujętych w projekcie na terenie województw pomorskiego i 

zachodniopomorskiego. Niestety fakt ten dotyczył jedynie centralnej, otwartej części 

torfowiska. Tu niemal przez cały rok lustro wody znajduje się tuż przy powierzchni 

torfowiska, niekiedy nawet tworząc lokalne podtopienia, natomiast w części wschodniej 

występują mocno przesuszone fragmenty porośnięte przez dorosłe drzewostany. Średnie 

poziomy wody w poszczególnych okresach wegetacyjnych na przestrzeni lat 2005-2007 

uzyskane w oparciu o regularne pomiary poziomu wody w piezometrach w jednym z 

transektów prezentuje rys. 4.3.5.  

 
Rys. 4.3.5. Wykres poziomu wody (transekt Q) w różnych okresach na przestrzeni lat 2005-2007 

 Doskonałe warunki wodne w obrębie otwartego mszaru potwierdzają również 

krótkookresowe pomiary wahania wody prowadzone za pośrednictwem automatycznych 
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rejestratorów. Prowadzony rejestr obejmujący dość suchy okres od lipca do listopada 2010r., 

że wahania wody w obrębie mszaru nie osiągają znacznych wartości (kilkanaście cm), przy 

czym warto podkreślić fakt utrzymywania się stabilnego poziomu wody (blisko powierzchni 

torfowiska) przez cały okres prowadzonych obserwacji - patrz rys. 4.3.6 i 4.3.7. Niestety 

diametralnie odmienna sytuacja panuje we wschodniej części rezerwatu, a także w 

bezpośrednim sąsiedztwie otwartego mszaru, w części torfowiska porośniętej lasem. Tu 

wahania poziomu wody osiągają wartość kilkudziesięciu cm. W okresie najintensywniejszych 

opadów poziom wody gruntowej osiąga wartość ok. 15 cm poniżej powierzchni gruntu, 

natomiast w okresie suszy opada na głębokość ok. 60-70 cm poniżej powierzchni gruntu! Tak 

drastycznie odmienne warunki mają miejsce zaledwie kilkadziesiąt metrów od niemal 

doskonałych warunków hydrologicznych utrzymujących się w obrębie otwartego mszaru 

(częściowo wynika to prawdopodobnie ze zmurszenia powierzchniowej warstwy złoża i 

braku możliwości podnoszenia słupa wody przez utwory organiczne). W tym miejscu należy 

dodać, że znaczna część terenu rezerwatu (część wschodnia) znajdująca się w niewielkich 

obniżeniach, w okresie intensywnych opadów często zostaje zalana.  

 
Rys. 4.3.6. Wahania poziomu wody w obrębie otwartego mszaru. 
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Rys. 4.3.7. Wahania poziomu wody w obrębie przesuszonej, zachodniej leśnej części torfowiska. 

 Rozpoznanie budowy stratygraficznej torfowiska wskazuje na różną genezę 

poszczególnych jego fragmentów. Lokalnie, płytkie zagłębienia, pierwotnie wypełnione były 

wodą, które w bardzo szybkim tempie uległy wypełnieniu osadami organicznymi - głownie 

gytią organiczną. Jednak większa część torfowiska powstała w tzw. procesie paludyfikacji, 

czyli zabagnienia bezpośrednio na utworach mineralnych.  Złoże torfowe w granicach 

rezerwatu wykazuje bardzo zbliżoną niekiedy jednorodną budowę. Bezpośrednio na 

mineralnym, piaszczystym podłożu występuje tu kilkucentymetrowa warstwa iłów bądź gytii 

ilastych z niewielką domieszką węglanu wapnia. Bezpośrednio na utworach mineralnych 

zalega gytia organiczna bądź torfy niskie. Spośród torfów niskich stwierdzono występowanie 

głównie torfów turzycowiskowo-drzewnych, turzycowiskowo-trzcinowych oraz trzcinowych. 

Torfy niskie charakteryzują się największą miąższością mieszczącą się w przedziale 1-2,5m. 

Torfy niskie wykazują stosunkowo niski stopień rozkładu, z reguły o wartości zbliżonej do 

50%. Miąższość gytii organicznej waha się w przedziale od kilku do kilkudziesięciu 

centymetrów. Warto nadmienić, że w licznych miejscach gytie organiczne przykrywają 

warstwę torfów niskich co wyraźnie wskazuje na częste i znaczące wahania poziomu wody w 

przeszłości. Strop złoża torfowego budują torfy przejściowe oraz torfy wysokie. Zarówno 

torfy wysokie jak i przejściowe osiągają tu wyjątkowo niewielką miąższość, w przedziale od 
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kilku do kilkudziesięciu centymetrów. Niestety tylko niewielkie fragmenty stropu torfowiska 

charakteryzują się niskim stopniem mineralizacji. Z reguły, powierzchniowa warstwa 

torfowiska do głębokości kilkudziesięciu centymetrów, charakteryzuje się niemal całkowitą 

mineralizacją. W wielu przypadkach uniemożliwiającą identyfikację gatunku torfu. 

Odpowiedzialną za ten fakt jest przeprowadzona w przeszłości jednokierunkowa melioracja 

wodna. Jako jeden z negatywnych skutków odwodnień należy wymienić również 

kompaktację złoża, widoczną szczególnie w bezpośrednim sąsiedztwie rowów 

melioracyjnych. W budowie stratygraficznej na uwagę zasługuje fakt, iż w przeszłości na 

torfowisku zbiorowiska leśne nie występowały bądź zajmowały znikomą powierzchnię. O 

współczesnych, niekorzystnych warunkach wodnych świadczy powszechne występowanie 

zmineralizowanej, powierzchniowej części złoża torfowego.  

 Analiza materiałów kartograficznych (mapa z roku ok. 1930 w skali 1:25 000 oraz 

współczesna mapa topograficzna w skali 1: 10 000 i współczesna ortofotomapa) wskazują na 

bardzo szybkie tempo ekspansji roślinności leśnej i zaroślowej na otwarte torfowiska (patrz 

ryc. 7, 8).  

 
Rys. 4.3.8. Zasięg otwartych torfowisk (kolor żółty) na początku XX w. 
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Rys. 4.3.9. Zasięg otwartych torfowisk (kolor żółty) pod koniec XX w. 

 

2. Rezerwat „Pawski Ług” – w granicach rezerwatu występują dwa niewielkie torfowiska o 

łącznej powierzchni ok. 1,5 ha. Reprezentują one typ torfowisk wysokich (7110) i 

przejściowych (7140). W ich obrębie znajdują się również fragmenty nawiązujące do borów 

bagiennych oraz niewielki zbiornik dystroficzny. Rezerwat położony jest w granicach obszaru 

Natura 2000 „Buczyny Łagowskie” kod PLH080008.  W granicach rezerwatu jak też obu 

torfowisk nie prowadzono regularnych pomiarów ani obserwacji warunków wodnych. 

Niemniej jednak na podstawie regularnych wizyt terenowych można uznać, że torfowiska 

charakteryzują się tu wysokim i stabilnym poziomem wód gruntowych, którego wahania w 

ciągu roku nie przekraczają wartości 20 cm. Torfowiska charakteryzują się interesującą 

genezą. Pierwsze torfowisko (położone przy szosie Poźrzadło - Łagów) pierwotnie stanowiło 

dwa oddzielne, izolowane zagłębienia terenowe o różnej głębokości. Część płytsza złoża, 

znajdująca się najbliżej szosy o głębokości ok. 3-4 m rozwijała się bezpośrednio na podłożu 

mineralnym, natomiast druga część torfowiska (słabo widoczna z szosy) rozwijała w obrębie 

zbiornika wodnego (głębokość - ponad 10 m) - niewielkiego jeziorka wytopiskowego. Z tego 

względu w obrębie tych obiektów występowały różnego typu fitocenozy, z których 

powstawały poszczególne typy złóż torfowych. W stratygrafii torfowiska dominują torfy 
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przejściowe i wysokie z przewagą torfowców, tylko niewielką część stanowią torfy niskie - 

głównie budowane przez szczątki mchów brunatnych. Torfy charakteryzują się słabym 

stopniem rozkładu, co świadczy o korzystnych warunkach wodnych występujących na 

przestrzeni całego okresu rozwoju torfowiska. Zbliżoną genezę (wytopiskowy charakter) ma 

również izolowane torfowisko, położone w północnej części rezerwatu, wokół jeziorka 

dystroficznego. Tu stropową warstwę złoża stanowią torfy wysokie o miąższości ok. 1 m, 

przechodzące w torfy przejściowe zalegające do głębokości ok. 350 cm. Poniżej, do 

głębokości co najmniej 8 m, zalegają torfy turzycowo-mszyste oraz mszyste budowane 

głównie przez mszaki z rodzaju Caliergon oraz Drepanocladus. Budowa profilu 

stratygraficznego wydaje się potwierdzać wytopiskowy charakter jeziorka oraz położonego 

wokół torfowiska. Występowanie torfów turzycowo-mszystych wskazuje jednocześnie na 

znaczący udział wód gruntowych w zasilaniu torfowiska i określonego typu roślinności 

biorącego udział w zarastaniu zbiornika wodnego zarówno w początkowym okresie jak i po 

wytopieniu się bryły lodu. Torfowisko reprezentuje zbliżony, do obiektu omówionego 

wcześniej kierunek sukcesji zachodzącej w procesie terestrializacji zbiornika wodnego jednak 

znacznie przesuniętej w czasie, prawdopodobnie ze względu na jego wielkość i głębokość 

(np. spowolnienie zarastania płem ze względu na większe falowanie). Występowanie do 

obecnej chwili zbiornika wodnego może mieć również związek z prawdopodobną 

eksploatacją złoża w przeszłości. Analiza stratygrafii torfowisk wskazuje, że w przeszłości w 

obszarze torfowisk nie występowały zbiorowiska leśne. Niski stopień mineralizacji 

powierzchniowej warstwy torfów świadczy o utrzymujących się tu stale, optymalnych 

warunkach wodnych. Roślinność torfowiskowa reprezentowana jest przez dwie klasy 

roślinności charakterystyczne dla torfowisk przejściowych i wysokich.  

 Analiza materiałów kartograficznych (mapa z roku ok. 1930 w skali 1:25 000 oraz 

współczesna mapa topograficzna w skali 1: 10 000 i współczesna ortofotomapa) wskazują na 

szybkie tempo ekspansji roślinności leśnej i zaroślowej na otwarte torfowisko w północnej 

części rezerwatu. (patrz ryc. 10 i 11). Niestety z uwagi na nieczytelność mapy archiwalnej 

trudno jest określić dawny zasięg roślinności leśnej w rejonie torfowiska położonego w 

sąsiedztwie szosy Poźrzadło – Łagów. Niemniej jednak wiek występujących tu drzew 
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wskazuje iż obecnie zbiorowiska leśne zajmują tu ok. 20% większą powierzchnie niż to miało 

miejsce na początku wieku XX.  

 

Rys. 4.3.10. Zasięg otwartych torfowisk (kolor żółty) na początku XX w. 

 
Rys. 4.3.11. Zasięg otwartych torfowisk (kolor żółty) pod koniec XX w. 
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 W obrębie obu kompleksów torfowiskowych badania stratygraficzne jak też analiza 

materiałów kartograficznych potwierdziły fakt ekspansji roślinności leśnej na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat co należy wiązać z czynnikami antropogenicznymi (celowe 

osuszanie, prowadzona gospodarka leśna i rolna w zlewni powierzchniowej torfowisk) 

przyczyniającymi się do pogarszania warunków wodnych, a nie z okresowymi niedoborami 

wody wywołanymi zjawiskiem suszy. Prowadzone obserwacje warunków wodnych wskazują, 

że nawet w kompleksach torfowiskowych o silnie zmienionych warunkach wodnych (Zaleskie 

Bagna), utrzymują się fragmenty silnie uwodnione, co potwierdza, że występujące tam 

zależne od wód siedliska przyrodnicze (pozostające w bardzo dobrym stanie zachowania) 

odporne są na zjawisko suszy. 

 Porównanie kompleksów torfowiskowych położonych w rezerwatach „Pawski Ług” i 

„Zaleskie Bagna” potwierdza fakt, że stan zachowania hydrogenicznych siedlisk 

przyrodniczych nie jest związany ze zjawiskiem występowania suszy. Zgromadzone materiały 

dotyczące zachodzących procesów w obrębie kompleksów torfowiskowych „Pawski Ług” i 

„Zaleskie Bagna” wskazują, że: 

1. w obrębie obu kompleksów zachodzą niekorzystne zmiany polegające na ekspansji lasu na 

otwarte torfowiska co należy wiązać z pogarszającymi się warunkami wodnymi; 

2. w obrębie obu kompleksów torfowiskowych ekspansja roślinności leśnej ma miejsce na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat co wskazuje raczej na zmiany wywołane działalnością 

gospodarczą człowieka niż naturalnym zjawiskiem suszy; 

3. nie istnieje korelacja pomiędzy panującymi w obu kompleksach warunkami 

hydrologicznymi a opisanym w opracowaniu zjawiskiem suszy hydrologicznej i glebowej.  

 

3. Dolina rzeki Pliszki (woj. lubuskie) – kompleks torfowiskowy „Kosobudki” – obszar 

obejmuje fragment (ok. 1 ha) dużego kompleksu torfowiskowego, na który składają się 

torfowiska niskie, torfowisko alkaliczne (7230), łęgi (91E0) w podtypach: łęgów olszowo-

jesionowych oraz łęgów źródliskowych na kopułach zdegenerowanych torfowisk 

źródliskowych. Kompleks torfowiskowy położony jest w obszarze Natura 2000 „Dolina 

Pliszki” PLH 080011.  
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 Teren charakteryzuje się bardzo dobrym stopniem rozpoznania. Od połowy lat 90-

tych ubiegłego wieku prowadzone są tu regularne badania i obserwacje przez Klub 

Przyrodników, w tym regularne pomiary poziomu wód gruntowych w obrębie torfowisk 

alkalicznych.  

 W granicach obiektu, jak też całego kompleksu torfowiskowego znajdującego się w 

górnym i środkowym biegu rzeki Pliszki największą powierzchnię zajmują fluwiogeniczne 

torfowiska niskie wypełniające dno doliny. Pokłady torfu o miąższości kilku metrów 

przykrywają znacznej miąższości złoża osadów jeziornych - gytii organicznej i organiczno-

wapiennej. Torfowisko niskie jest więc zarazem torfowiskiem pojeziornym. W sąsiedztwie 

krawędzi mineralnych, w warunkach oddziaływania wód gruntowych, głównie na złożach 

torfów niskich w kolejnych etapach rozwoju wytworzyły się torfowiska soligeniczne 

przepływowe. Lokalnie, na torfowiskach soligenicznych można zaobserwować znaczący 

wpływ wód opadowych zmieniających charakter torfowisk (forma pośrednia w kierunku 

torfowisk przejściowych – 7140). Szczególnie dotyczy to mechowiska położonego w oddz. 25 

c (n-ctwo Bytnica). Zaistnienie takiej sytuacji było możliwe dzięki naturalnym procesom 

pionowego wzrostu torfowisk. Jego efekt to powolne zmniejszanie oddziaływania, najpierw 

wód powierzchniowych pochodzących z zalewów rzecznych, później wód gruntowych 

napływających z krawędzi mineralnych przy jednoczesnym wzroście udziału wód opadowych.  

 Najbliżej krawędzi spotkać można soligeniczne torfowiska źródliskowe. Zachowały się 

one w dolinie Pliszki w szczątkowej postaci. Największy i najlepiej zachowany kompleks 

torfowisk źródliskowych i soligenicznych mechowiskowych (7230)  znajduje się w sąsiedztwie 

mechowiska w oddz. 25 c. Analiza materiałów kartograficznych wskazuje że otwarte 

torfowiska (w przeszłości użytkowane jako łąki zajmowały to 100% powierzchni. Obecnie 

zachowały się one na ok. 50% powierzchni. Część dawnych torfowisk obecnie zajmują 

zbiorowiska leśne – głównie łęgi olszowo-jesionowe i źródliskowe łęgi olszowe na kopułach 

torfowiskowych. Zasięg występowania otwartych torfowisk w przeszłości oraz obecny 

prezentuje rys. 4.3.12. 
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Rys. 4.3.12. Zasięg otwartych torfowisk w początku lat 30-tych ubiegłego wieku (A) i obecny (B).  

 W obrębie opisywanego kompleksu torfowiskowego od roku 2008 prowadzone są 

pomiary poziomu wód gruntowych. Prowadzone obserwacje wskazują na występowanie w 

kompleksie stabilnych i w miarę korzystnych warunków wodnych. Wahania poziomu wód 

gruntowych w ciągu roku nie przekraczają wartości 25 cm. Przykładowe pomiary prezentuje 

rys. 4.3.13. 

 
Rys. 4.3.13. Wykres wahania poziomu wód gruntowych w obrębie torfowiska alkalicznego na 

transekcie „B” (kompleks torfowiskowy „Kosobudki”. 
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4. Dolina rzeki Płoni (woj. zachodniopomorskie) – kompleks torfowisk pomiędzy 

miejscowościami: Żydowo – Niepołcko. Obszar obejmuje obszar kilkudziesięciu hektarów 

różnego typu torfowisk, w tym torfowisk alkalicznych (7230), turzycowisk, łęgów (91E0) i łąk 

o zróżnicowanych warunkach hydrologicznych. Kompleks torfowiskowy położony jest w 

całości w granicach obszaru Natura 2000 „Dolina Płoni i Jezioro Miedwie” PLH 320006.  

 Torfowiska kompleksu charakteryzują się zróżnicowaną budową stratygraficzną. W 

obrębie najniżej położonych części doliny dominują torfowiska flufiogenicze porośnięte 

szuwarami wysokich turzyc. Spąg złoża torfowego w wielu miejscach podścielony jest 

znacznej miąższości gytiami. W kierunku krawędzi mineralnych dominującą rolę odgrywają 

torfowiska alkaliczne, w obrębie których wykształciły się torfy mszyste i mszysto-turzycowe. 

W bezpośrednim sąsiedztwie krawędzi mineralnych, w miejscu najintensywniejszego 

oddziaływania wód podziemnych znaczącą rolę odgrywają utwory źródliskowe, w których 

zakumulowane zostały wytrącenia wapienne. 

 Porównanie materiałów kartograficznych wskazuje, że w przeszłości obszar doliny na 

odcinku między Żydowem a Niepołckiem niemal w zupełności pozbawiony był terenów 

porośniętych przez zbiorowiska leśne. Obecnie tereny zajęte przez lasy, głównie łęgi zajmuje 

ok. 15% powierzchni doliny – patrz rys. 4.3.14. W obrębie opisywanego kompleksu 

torfowiskowego nie prowadzono regularnych obserwacji warunków wodnych. Niemniej 

jednak, stwierdzone tu zbiorowiska roślinne wskazują, że panujące tu warunki hydrologiczne 

charakteryzują się dużą zmiennością. Tylko nieliczne fragmenty torfowisk zachowały w miarę 

stabilny i wysoki poziom wód gruntowych, co wynika z silnie rozwiniętej sieci rowów 

melioracyjnych. 
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A  B 

Rys. 4.3.14. Fragment doliny Płoni pomiędzy Żydowem a Niepołckiem na mapie historycznej z 

początku XXw. i na mapie współczesnej z końca XX w.  

 W obrębie obu kompleksów torfowiskowych reprezentujących siedliska: torfowisk 

alkalicznych i łęgów (dolina Płoni i dolina Ilanki) badania stratygraficzne jak też analiza 

materiałów kartograficznych potwierdziły fakt ekspansji roślinności leśnej na przestrzeni 

ostatnich kilkudziesięciu lat co należy wiązać głównie z zaniechaniem gospodarki rolnej 

(łąkowej i pastwiskowej) jak też zaburzonymi warunkami hydrologicznymi. Stratygrafia 

torfowisk, w porównaniu ze współczesnym występowaniem roślinności związanej z 

torfowiskami alkalicznymi, jednoznacznie wskazuje, że w przeszłości zajmowały one znacznie 

większą powierzchnię. Prowadzone obserwacje warunków wodnych wskazują, że pomimo 

znaczących przekształceń i zmian hydrologicznych w obrębie omawianych kompleksów 

torfowiskowych wciąż panują warunki umożliwiające rozwój torfowisk alkalicznych. 

Porównanie kompleksów torfowiskowych położonych w dolinie Płoni i Pliszki potwierdza 

fakt, że stan zachowania siedlisk przyrodniczych zależnych od wód podziemnych w 

niewielkim stopniu lub wcale nie jest związany ze zjawiskiem występowania suszy.  
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 Zgromadzone materiały dotyczące zachodzących procesów w obrębie kompleksów 

torfowiskowych „Dolina Płoni” i „Dolina Pliszki” wskazują, że: 

1. w obrębie obu kompleksów zachodzą niekorzystne zmiany polegające na ekspansji lasu 

(głównie łęgów) na otwarte torfowiska co należy wiązać z zaniechaniem gospodarki rolnej 

oraz pogorszeniem warunków wodnych, 

2. w obrębie obu kompleksów torfowiskowych ekspansja roślinności leśnej ma miejsce na 

przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat co wskazuje raczej na zmiany wywołane działalnością 

gospodarczą człowieka niż naturalnym zjawiskiem suszy, 

3. nie istnieje korelacja pomiędzy panującymi w obu kompleksach warunkami 

hydrologicznymi, a opisanym w opracowaniu zjawiskiem suszy hydrologicznej i glebowej.  
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5. Wyniki analiz elementu D  

Określenie indykatywnych wskaźników suszy reprezentatywnych dla typów wykorzystania 

gospodarczego obszarów/podobszarów (w aspektach I-III), narażonych na skutki 

występowania suszy oraz ich możliwa korelacja z wielkościami hydrologicznymi i 

hydrogeologicznymi; (czyli określenie wskaźników (stopni suszy) pozwalające na 

jednoznaczną kwalifikację stopnia zagrożenia). 

Zadaniem wyprowadzonych indykatywnych wskaźników suszy jest jednoznaczna 

kwalifikacja stopnia zagrożenia tym zjawiskiem. Susza zidentyfikowana w ramach elementu A 

daje jedynie pogląd na suszę w ujęciu zdarzeń historycznych. Stwierdzony czas trwania, 

intensywność oraz okresy pojawiania się suszy tworzą zbiór danych, z wykorzystaniem 

którego należy prowadzić proces budowy wskaźników indykatywnych. Nieodzownym 

elementem w szacowaniu zagrożeń jest wskazanie siły oddziaływania suszy na aspekty 

gospodarki wodnej (I - zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia, II - zaopatrzenia w wodę 

sektora gospodarki w tym produkcji rolnej). Zatem realizację zadania budowy wskaźników 

indykatywnych oparto o: 

− zbiór danych o historycznych zdarzeniach suszy (wszystkich jej faz, tj. 

meteorologicznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej); 

− dane na temat wielkości przepływu nienaruszalnego w przekrojach 

wodowskazowych; 

− wyniki oraz zasięg obszarów, w których wypełnienie potrzeb wodnych na cele 

poboru komunalnego, gospodarczego w warunkach suszy jest zagrożone 

(dane nt. wielkości i rodzaju poborów wody). 

Wyniki wskaźników odnoszą się do 3-stopniowej skali stopnia zagrożenia skutkami 

suszy, (w skrócie stan suszy), tj.:  

I - stan OSTRZEGAWCZY 

II - stan ALARMOWY 

III - stan KLĘSKI SUSZY 

Każdy ze stanów suszy oprócz przypisanego zakresu zmienności wyników i 

interpretacji wskaźnika indykatywnego posiada przypisany zbiór wytycznych do realizacji 

zadań związanych z zarządzaniem zasobami wodnymi w warunkach suszy (zakres działań jaki 
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należy podjąć w zakresie przeciwdziałania i ostrzegania). Należy podkreślić, iż wartości 

progowe indykatywnych wskaźników bezpośrednio odpowiadają faktycznie 

zaobserwowanym wartościom hydrologicznym i wskaźnikom meteorologicznym.  

5.1. Indykatywne wskaźniki suszy hydrologicznej 

 W ramach suszy hydrologicznej do określenia zakresów indykatywnych dla oceny 

stopnia suszy przyjęto wielkość przepływ graniczny niżówki (Qnn). Do wyznaczenia danego 

wskaźnika wymagany zbiór danych tworzą: przepływ nienaruszalny, natężenia dobowego 

przepływu i stany wody, krzywa konsumcyjna. Wartości wskaźników indykatywnych 

określane są dla każdego przekroju wodowskazowego i są dla niego stałe w zakresie 

aktualności danej krzywej konsumcyjnej z jakiej zostały wyznaczone. Każda zmiana krzywej 

wymaga aktualizacji wartości wskaźników. Dzięki temu jest to narzędzie jednoznacznie 

pozwalające ocenić sytuację zasobów wód powierzchniowych i dające możliwość szybkiego 

reagowania i podejmowania decyzji w zakresie ostrzegania i zarządzania.  

INDYKATYWNY WSKAŹNIK STANU  OSTRZEGAWCZEGO  SUSZY 

 W pierwszym kroku dla danego wodowskazu wyznaczana jest wielkość przepływu 

nienaruszalnego Qnnw (zgodnie z metodyką okresem z jakiego najlepiej korzystać przy 

wyznaczaniu charakterystyk wieloletnich jest to 20-15lat). Następnie z zależności między 

wielkością przepływu a stanem wody, zapisywanym dla każdego wodowskazu w formie 

krzywej konsumcyjnej należy dokonać wyznaczenia stanu wody odpowiadającemu wielkości 

przepływu granicznego każdego stanu suszy.  

Stan ostrzegawczy jest wtedy gdy codzienne stany wody utrzymują stałą tendencję 

spadkową ich wartości mieszczą się w przedziale od stanu odpowiadającemu Qnnw 

powiększonemu o 0,05·Qnnw (czyli 10% przepływu nienaruszalnego)  do stanu 

odpowiadającemu Qnnw powiększonemu o 0,1·Qnnw (czyli 10% przepływu nienaruszalnego)  

Qnnw +  0,05· Qnnw  <  STAN OSTRZEGAWCZY  ≤ Qnnw +  0,1· Qnnw 

gdzie:  

Qnnw - wielkość przepływu nienaruszalnego dla danego wodowskazu [m3/s] 
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INTERPRETACJA WYNIKÓW - stopnień ostrzegawczy suszy występuje gdy dobowe stany 

wody na danym wodowskazie osiągną wysokość równą stanowi nienaruszalnemu 

powiększonemu o 10%; warunkiem przyjęcia stanu ostrzegawczego jest, że stany wody w 

przedziale zmienności między stanem odpowiadającym Qnnw+0,05Qnnw a stanem 

Qnnw+0,1Qnnw  (ale nie osiągają stanu odpowiadającego Qnnw+0,05Qnnw) utrzymują się 

minimum przez 5 dni. Przyjęta granica czasowa 5 dni wynika z metodyki wyznaczania 

niżówek hydrologicznych (metoda separacji niżówek niezależnych - POT), gdzie obowiązuje  

kryterium minimalnego czasu trwania przepływu granicznego niżówki, po przekroczeniu 

którego występuje niżówka. 

ZAKRES DZIAŁAŃ w sytuacji przepływu ostrzegawczego określono dokładnie w części 

opracowania na temat katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy w części 

DZIAŁANIA W CZASIE SUSZY; działania należy rozpocząć jeżeli stan ostrzegawczy suszy 

utrzymuje się powyżej 5 dni.  

INDYKATYWNY WSKAŹNIK STANU ALARMOWEGO  SUSZY 

Poziom alarmowy suszy osiągany jest gdy stany wody na wodowskazie obniżyły się  do 

poziomu stanu odpowiadającemu wartości przepływu nienaruszalnego  Qnnw  

Qnnw ≤  STAN ALARMOWY  ≤ Qnnw +  0,05· Qnnw 

INTERPRETACJA WYNIKÓW - stan alarmowy suszy występuje gdy stan wody na danym 

wodowskazie osiągnie wartość równą stanowi odpowiadającemu Qnnw + 0,05·Qnnw. 

(graniczny stan stopnia alarmowego suszy). I utrzymuje się na tym poziomie i następnie 

przez kolejne 3dni zawierał się między stanem odpowiadającym Qnnw a Qnnw+0,05·Qnnw. 

ZAKRES DZIAŁAŃ w sytuacji przepływu alarmowego suszy określono dokładnie w części 

opracowania na temat katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy w części 

DZIAŁANIA W CZASIE SUSZY; działania należy rozpocząć jeżeli przepływ alarmowy suszy 

wystąpił i jednocześnie warunki meteorologiczne wynikające z prognoz synoptycznych 

wskazują, iż okres bezopadowy będzie utrzymywał się przez najbliższy tydzień lub/i dłużej. 

Długość okresu opadowego przyjęto wg metody eksperckiej czyli uznano, iż wystąpienie 

opadów w okresie do 6dni od dnia stwierdzonego stanu alarmowego i ich dalsze 
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utrzymywanie się może doprowadzić do zahamowania rozwoju niżówki. Założenie to wynika 

z faktu stwierdzonych dużych w skali kraju zasobów wód powierzchniowych (SSq). Okres 

7dniowy jest to bowiem połowa interwału przyjmowanego w metodzie wskaźnika opadów 

uprzednich Lambora. Gdzie wskazuje się, iż wpływ opadu na uwilgotnienie gleby (zlewni) 

zależy od terminu jego wystąpienia; największy wpływ ma opad z dnia bezpośrednio 

poprzedzającego termin, dla którego obliczamy wskaźnik, najmniejszy – opad, który wystąpił 

15 dni wcześniej.  

Przyjęty czasookres 3dni w które decydują o stwierdzeniu i ogłoszeniu stanu alarmowego 

suszy hydrologicznej wynika z wymienionej wcześniej metody POT, w której jako jedno 

zjawisko należy traktować niżówki odlegle od siebie o mniej niż 3 dni.  

INDYKATYWNY WSKAŹNIK KLĘSKI SUSZY 

 Najwyższy stan suszy czyli klęska suszy osiągany jest gdy wielkość natężenia 

przepływu dobowego, czyli graniczny stan nienaruszalny nie został osiągnięty. Czyli stany 

wody są niższe niż stan wody odpowiadający Qnnw. 

 

INTERPRETACJA WYNIKÓW- klęska suszy występuje gdy stan wody na wodowskazie jest 

niższy niż graniczny stan stopnia alarmowego suszy, czyli jest to sytuacja gdy realizacja 

potrzeb wodnych użytkowników wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia ludności oraz 

gospodarki jest niemożliwa. 

ZAKRES DZIAŁAŃ w sytuacji wystąpienia stanu wody na poziomie klęski suszy określono 

dokładnie w części opracowania na temat katalogu działań służących łagodzeniu skutków 

suszy w części DZIAŁANIA W CZASIE SUSZY; działania należy rozpocząć jeżeli stan wody jest 

niższy niż wielkość stanu wody odpowiadająca Qnnw. Jednodniowy wzrost stanu wody i po 

nim ponowne obniżenie stanu poniżej granicy stanu alarmowego nie przerywa stanu klęski 

suszy. 

 Komentarzem ogólnym do wskaźników indykatywnych suszy  jest, iż stosując 

powyższe wskaźniki należy pamiętać o tym że opracowane wskaźniki wychodzą naprzeciw 

zadaniom gospodarki wodnej związanej z realizacją potrzeb wodnych na cele poborów wód 

powierzchniowych (aspekt I i II). Tak jak w całym opracowaniu wskaźniki indykatywne 
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odwołują się do suszy stwierdzonej zgodnie z kryterium wyznaczonym przez wielkość 

przepływu nienaruszalnego. Wyznaczone przedziały zmienności w zakresie stanu 

ostrzegawczego i alarmowego oparto o wiedzę ekspercką.  Kryteria powiększania przepływu 

nienaruszalnego o 5 i 10% wynikają z wyników analiz eksperymentalnych na rzece Sole 

(Godyń 2009 za Słota 1992), w których wskazano iż w czasie susz w latach 1984 i 1992 

poziom spadku retencji zbiornika Tresna przyjął poziom bliski 5 i 10%. Następnie 

prześledzono scenariusze powiększenia retencyjności zbiornika o 10% i uzyskane wyniki 

wskazały na możliwość uzyskania rezerw na okres 2miesięcy. W opracowaniu wskaźników 

indykatywnych kierowano się zatem tym, iż przyjęcie granicy na poziomie 10% i 5%  w 

sposób niezawyżony pozwoli na ocenę warunków aktualnego poziomu retencji 

powierzchniowej w warunkach sczerpywania się zasobów wywołanego rozwojem suszy 

hydrologicznej.  

Przyjęcie przepływu nienaruszalnego jako punktu odniesienia w  tworzeniu indykatywnej 

oceny stanu suszy wynika m.in. z zapisów wytycznych „Wspólnej strategii wdrażania 

Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)” - raport techniczny - 2009 - 027. Wielkość 

przepływów granicznych dla wyznaczenia indykatywnych stanów suszy zawiera tabela 5.1.1. 

Tabela ta zawiera wykaz posterunków uznanych za reprezentatywne dla poszczególnych 

zlewni, w przypadku gdy zlewnia nie jest kontrolowana ustalenie wielkości wskaźników 

indykatywnych należy przeprowadzić zgodnie z zasadami ekstrapolacji przepływów do zlewni 

niekontrolowanej, czyli przyjęcie warunków stwierdzonych w zlewni sąsiedniej do zlewni 

analoga. 

 Na poziomie operacyjnym mapy rozkładu przestrzennego stanu suszy mogą być 

przygotowywane w dwojaki sposób. Po pierwsze jako mapy z sygnaturami punktowymi, po 

drugie w formie mapy prezentującej stopień suszy osiągnięty dla danej zlewni. W drugim 

przypadku należy dla każdej zlewni określić stan suszy z wodowskazu zamykającego lub 

położonego najniżej na cieku i przyjąć go jako reprezentatywny dla całej zlewni.  
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Tab. 5.1.1 
Wykaz wartości przepływu nienaruszalnego oraz Qnn powiększonego o 10 i 5% dla posterunków 
wodowskazowych znajdujących się w zhierarchizowanych zlewniach klasy 1 i 2. 

Qnn Qnn+5% Qnn+10% 
Lp.  klasa 

nr 
zlewni 

NR 
wodow- 

skazu 
Wodowskaz Rzeka 

[m
3
/s] [m

3
/s] [m

3
/s] 

1 1 76 2 Bardy Parsęta 7,116 7,472 8,219 

2 1 161 3 Będgoszcz Krzekna 0,106 0,111 0,123 

3 1 109 4 Białogard Parsęta 4,173 4,382 4,820 

4 1 112 5 Białogórzyno Radew 3,417 3,587 3,946 

5 1 160 27 Gogolewo Krąpiel 0,774 0,812 0,894 

6 1 160 28 Goleniów Ina 3,166 3,324 3,657 

7 1 112 35 Karlino I Radew 4,680 4,914 5,406 

8 1 20 37 Korzybie Wieprza 3,748 3,935 4,329 

9 1 78 38 Koszalin Dzierżęcinka 0,723 0,759 0,835 

10 1 161 57 Nieborowo Kanał Swochowski 0,088 0,093 0,102 

11 1 161 58 Okunica Płonia 1,140 1,197 1,317 

12 1 160 60 Pęzino Pęzinka 0,248 0,261 0,287 

13 1 11 61 Pieszcz Moszczeniczka 0,192 0,202 0,222 

14 1 161 68 Ryszewo Kanał Młyński 0,076 0,080 0,088 

15 1 196 70 Sądów Pliszka 0,986 1,035 1,139 

16 1 78 71 Sianów Unieść 0,789 0,829 0,912 

17 1 11 73 Sławno Wieprza 6,796 7,136 7,849 

18 1 160 76 
Stargard Szczeciński 
km 56.8 

Ina 1,783 1,873 2,060 

19 1 160 78 
Stargard Szczeciński 
powyżej Krąpieli 

Ina 0,954 1,002 1,102 

20 1 11 80 Stary Kraków Wieprza 4,793 5,032 5,535 

21 1 109 88 Tychówko Parsęta 3,109 3,264 3,591 

22 1 160 95 Zamęcin Mała Ina 0,137 0,144 0,159 

23 1 161 96 Żelewo Płonia 1,371 1,439 1,583 

24 2 173 1 Banie Tywa 0,246 0,258 0,284 

25 2 135 6 Bielikowo Mołstowa 1,685 1,769 1,946 

26 2 79 13 Broczyna_B Broczynka 0,395 0,415 0,456 

27 2 79 14 Broczyna Wieprza 3,447 3,619 3,981 

28 2 183 17 Chojna Rurzyca 0,351 0,368 0,405 

29 2 173 21 Dębogóra Kanał Żarczyn-Marwice 0,024 0,025 0,028 

30 2 183 22 Dolsk Myśla 0,426 0,447 0,492 

31 2 91 24 Drozdowo Dębosznica 0,246 0,258 0,284 

32 2 183 30 Gozdowice Odra 125,327 131,593 144,753 

33 2 80 43 Kwisno Wieprza 0,359 0,377 0,414 

34 2 80 44 Kwisno (przelew) Doszenica 0,271 0,284 0,313 

35 2 162 45 Lesięcin Brzeźnicka Węgorza 1,038 1,090 1,199 

36 2 200 50 Maczków Ilanka 0,880 0,924 1,017 

37 2 183 55 Moryń Słubia 0,020 0,021 0,023 
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38 2 183 56 Myślibórz Myśla 0,252 0,264 0,291 

39 2 162 67 Runowo Reska Węgorza 0,068 0,071 0,078 

40 2 91 69 Sarbia Dębosznica 0,768 0,807 0,887 

41 2 146 79 Stary Chwalim Parsęta 0,476 0,500 0,550 

42 2 146 81 Storkowo Parsęta 0,253 0,265 0,292 

43 2 156 84 Tatynia Gunica 0,153 0,161 0,177 

44 2 83 86 Trzebiatów Rega 4,682 4,916 5,407 

45 2 183 91 Widuchowa Odra 128,155 134,563 148,019 

 

5.1.1. Próba określenia zależności między przepływem a stanem wody w celu wyrażenia 

wskaźników indykatywnych suszy hydrologicznej w postaci stanów wody. 

Określone wskaźniki indykatywne suszy hydrologicznej uzupełniono o analizę 

polegającą na próbie wskazania zależności między przepływem a stanem wody w celu 

wyrażenia wskaźników indykatywnych suszy hydrologicznej w postaci wielkości 

obserwowanych czyli stanów wody. Analizę przeprowadzono na wyraźną prośbę 

Zamawiającego.  Przyjęte podejście do opracowania zależności między przepływem a stanem 

wody (krzywych lub prostych regresyjnych) w oparciu o dane archiwalne nie jest właściwe 

względem tworzenia narzędzi gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach suszy. 

Należy podkreślić fakt, iż konstrukcja krzywej jest opracowywana na podstawie pomiarów 

przepływu wykonywanych w przekroju wodowskazowym (ok. kilkunastu przepływów w ciągu 

roku hydrologicznego) wykonywanych metodami pośrednimi (młynek hydrometryczny lub 

coraz częściej ADCP). Krzywa konsumcyjna (natężenia przepływu) jest z reguły zależnością 

krzywoliniową, a jej kształt zależny jest od charakterystycznych cech koryta w przekroju 

wodowskazowym, jego zarastania, ruchu rumowiska itp. Zatem „odtwarzanie” krzywych 

archiwalnych po to, aby prognozować warunki przyszłej jest merytorycznie błędne.  

Jedynym słusznym rozwiązaniem tej kwestii jest posługiwanie się aktualną krzywą 

(opracowywaną przez IMGW lub na podstawie własnych pomiarów) i podstawienie do niej 

wartości indykatywnych przepływów. Otrzymana zależność, a zatem także obliczone na jej 

podstawie indykatywne stany wody będą aktualne dopóki, dopóty nie ulegnie zmianie 

krzywa konsumcyjna. 

Dla potwierdzenia możliwości dokonywania błędnych interpretacji na podstawie 

krzywych wyznaczonych w oparciu o dane archiwalne wykonano przykładowe obliczenia dla 
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przekroju Białogard na rzece Parsęcie (dane miesięczne) i Bielikowo na rzece Mołstowa 

(dane dobowe). Dla danych miesięcznych (Parsęta – Białogard): 

1. Przeprowadzono pełną analizę regresji liniowej i nieliniowej pomiędzy 

kompatybilnymi ciągami danych przepływów minimalnych i stanów wody z okresu 

1986-2000 (rys. 5.1.1, 5.1.2 i 5.1.3); 

2. Dokonano „odtworzenia” przykładowych krzywych z roku 1986 i 2000, do których 

dopasowano równania (liniowe i wielomianowe 2-stopnia) – rys. 5.1.4; 

3. Na podstawie otrzymanych równań dokonano przeliczeń wartości wskaźników 

indykatywnych na wartości stanów wody (tab. 5.1.2); 

4. Dokonano także porównania tablic danych Q i H, wskazując na możliwości 

popełnienia błędów w analizie (tab. 5.1.3). 

 
Rys. 5.1.1. Model regresji liniowej dla zależności H = f(Q) oparty na danych z wielolecia 1986-2000 – 

zdecydowana większość obserwacji nie odpowiada założonemu przedziałowi ufności dla 
modelu. 
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Rys. 5.1.2. Model regresji nieliniowej (2-stopnia) dla zależności H = f(Q) oparty na danych z wielolecia 

1986-2000 
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Rys. 5.1.3. Różnice między obserwacjami a predykcją modelu regresji nieliniowej (2-stopnia) dla 

zależności H = f(Q) opartego na danych z wielolecia 1986-2000 – różnice między wartościami 
obserwowanymi a prognozowanymi przez model dochodzą do 30 cm. 

 

Analiza danych zawarta na rys. 5.1.1-3 upoważnia do stwierdzenia, że „uśrednianie” 

danych z wielolecia w celu otrzymywania poszukiwanej zależności h = f(Q) nie daje dobrych 

wyników zarówno w przypadku regresji liniowej, jak i nieliniowej, gdyż różnice między 

wartościami obserwowanymi a prognozowanymi przez model są zbyt duże. 
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W kolejnym kroku dokonano próby odtworzenia zależności dla wybranych 

pojedynczych lat hydrologicznych. Również ta próba nie przyniosła pożądanego efektu mimo 

stosunkowo dobrego dopasowania równań wielomianowych 2-stopnia (rys. 5.1.3 i 5.1.4). 
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Rys. 5.1.4. „Odtworzone” zależności między przepływem a stanem wody; widoczne różnice  
w dopasowaniu równań regresji – lepiej dopasowane są równania wielomianowe 2-stopnia, o 
czym świadczą wartości współczynnika korelacji. 

 

 Otrzymane wartości równań różnią się w poszczególnych latach (może to być efektem 

różnych czynników). Aby wykazać różnice dokonano próby obliczeń wskaźników 

indykatywnych w oparciu o otrzymane zależności, a ich wyniki zaprezentowano w tabeli 

5.1.2.  
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Tabela 5.1.2.  
Przykład obliczeń wykonany na podstawie otrzymanych równań dla krzywych z roku 1996 i 2000: 

A Qnn Qnn+5% Qnn+10% S = Qnn S = Qnn+5% S = Qnn+10%

[ km2] [m3/s] [m3/s] [m3/s] [cm] [cm] [cm]

8 1 109 4 Białogard Parsęta 1130 4,17 4,38 4,82
 x kwadrat do równań 17,41 19,20 23,23
na podstawie krzywej 1986 liniowy 52 54 57
na podstawie krzywej 1986 wielomian 2-stopnia 21 25 33
na podstawie krzywej 2000 liniowy 65 67 70
na podstawie krzywej 2000 wielomian 2-stopnia 47 50 58

Lp. k lasa ZLEW_3_ NR Wodowskaz Rzeka

 
 

 Zatem w zależności od przyjętego równania krzywej, przykładowo dla przepływu Qnn 

równego 4,17 m3/s odpowiadający mu stan wody może się wahać od 21 do 65 cm!!!  

 O możliwości popełnienia błędu świadczy także przegląd tablic (tab. 5.1.3) i 

porównanie zawartych w nich danych z otrzymanymi w tabeli 1 wynikami. W tabeli 5.1.3 na 

czerwono zaznaczono przepływ i odpowiadający mu stan najbliższy wartości Qnn – i tak 

wartości przepływu 4,20 m3/s odpowiada stan 64 cm, zbliżony co prawda do wartości 65 cm 

otrzymanej na podstawie krzywej z 2000 roku, ale zbieżność ta jest absolutnie przypadkowa 

o czym świadczy fakt, że otrzymany wynik pochodzi z najgorzej dopasowanego równania. 

Kolejny przykład: zaznaczonym na ciemnoróżowo wartościom przepływów 4,34 i 4,41 

m3/s, zbliżonym do wartości Qnn + 5% odpowiadają stany wody, odpowiednio: 66 i 74 cm – 

znów zbliżone najbardziej do wartości otrzymanej z najgorzej dopasowanego równania. 

O zupełnym braku możliwości wykorzystania archiwalnych krzywych świadczą także 

przykłady z par danych oznaczonych w tabeli 2 na żółto i fioletowo. Bardzo zbliżone do siebie 

wartości przepływów 4,97 m3/s (X 1992) i 4,96 m3/s (VII 1995) odpowiadają stanom wody: 

83 cm i 69 cm, zaś w innym roku stanowi wody 83 cm (VII 1996) odpowiada przepływ 6,51 

m3/s! W takiej sytuacji tworzenie relacji na podstawie danych przeszłych jest absolutnie 

niemożliwe. 
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Tabela 5.1.3.  
Przykłady tablic danych: 

Minimalne miesi ęczne, półroczne i roczne stany wody (cm)
1951-2000

Rzeka: PARSĘTA Posterunek: BIAŁOGARD
Rok M         i         e         s         i         ą         c         e P ó ł r o c z a Rok

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X

1986 90 98 100 86 97 126 90 76 68 52 86 81 86 52 52

1987 94 94 92 96 88 98 81 79 68 76 68 78 88 68 68

1988 76 98 112 118 135 100 65 72 66 54 59 67 76 54 54

1989 76 92 100 99 89 68 52 48 46 51 60 84 68 46 46

1990 87 90 85 92 104 78 72 62 56 60 70 86 78 56 56

1991 84 90 85 80 95 82 84 80 76 70 78 80 80 70 70

1992 88 76 94 104 122 120 84 72 64 74 88 83 76 64 64

1993 88 86 70 112 111 99 70 63 95 95 116 104 70 63 63

1994 99 92 149 118 118 119 95 75 50 46 64 76 92 46 46

1995 85 90 102 147 111 117 93 91 69 66 85 76 85 66 66

1996 81 77 77 90 82 105 97 84 83 82 105 97 77 82 77

1997 118 80 88 91 120 112 111 80 75 69 78 80 80 69 69

1998 104 106 105 100 144 124 96 92 89 82 104 102 100 82 82

1999 108 102 134 114 136 127 110 95 81 76 75 90 102 75 75

2000 90 99 108 132 143 107 82 70 88 73 77 84 90 70 70

Minimalne miesi ęczne, półroczne i roczne przepływy (m 3/s)
1951-2000

Rok M         i         e         s         i         ą         c         e P ó ł r o c z a Rok

XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI-IV V-X XI-X

1986 8,00 8,96 9,20 8,56 10,1 15,0 9,00 7,58 6,98 6,10 8,56 8,01 8,00 6,10 6,10

1987 9,64 9,64 8,61 9,00 8,78 10,3 8,01 7,82 6,98 7,58 6,98 7,74 8,61 6,98 6,98

1988 7,58 10,3 12,6 13,7 16,6 10,6 7,65 8,17 7,72 6,94 7,24 7,79 7,58 6,94 6,94

1989 8,50 10,1 11,1 11,0 9,79 7,86 5,60 5,44 5,38 5,55 6,00 7,86 7,86 5,38 5,38

1990 8,13 8,40 7,95 8,62 10,0 7,34 6,86 6,14 5,80 6,00 6,70 8,04 7,34 5,80 5,80

1991 7,86 8,40 7,95 7,12 8,95 7,68 7,86 7,50 6,22 5,80 6,36 6,50 7,12 5,80 5,80

1992 7,30 6,22 8,10 9,64 12,8 12,4 6,49 4,71 4,20 4,41 5,15 4,97 6,22 4,20 4,20

1993 6,20 6,72 4,90 9,08 8,94 7,63 5,70 5,28 7,35 7,35 9,64 8,14 4,90 5,28 4,90

1994 7,63 7,14 15,8 9,92 9,92 10,1 7,35 6,00 4,50 4,30 5,34 6,06 7,14 4,30 4,30

1995 6,30 7,00 8,47 15,4 9,36 9,78 7,21 7,07 4,96 4,34 6,65 6,06 6,30 4,34 4,34

1996 6,37 6,12 5,58 5,62 6,44 8,25 7,49 6,58 6,51 6,12 7,84 7,49 5,58 6,12 5,58

1997 9,92 6,15 5,46 7,07 10,2 9,08 8,94 6,30 6,00 5,64 6,18 6,30 5,46 5,64 5,46

1998 9,68 7,38 9,80 8,84 15,0 12,1 8,72 8,24 7,90 7,20 9,68 9,44 7,38 7,20 7,20

1999 9,86 9,44 13,4 10,2 13,7 12,4 8,80 7,35 6,37 6,06 6,00 7,00 9,44 6,00 6,00

2000 7,00 7,63 8,58 12,4 14,6 8,47 6,44 5,70 6,86 5,88 6,12 6,58 7,00 5,70 5,70  
 

 

Dokonano także próby opracowania krzywych (lub prostych regresyjnych) 

pozwalających na wskazanie stanu wody odpowiadającego poszczególnym wskaźnikom 

indykatywnym suszy hydrologicznej na podstawie danych dobowych. 

Dla potwierdzenia możliwości dokonywania błędnych interpretacji na podstawie 

krzywych wyznaczonych w oparciu o dane archiwalne wykonano przykładowe obliczenia dla 

posterunku Bielikowo na rzece Mołstowa. W tym celu: 

1. Dokonano „odtworzenia” krzywych na podstawie dostarczonych przez 

Zamawiającego danych, do których dopasowano równania (rys. 5.1.5 i 5.1.6); 
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2. Wykonano analizę otrzymanej regresji liniowej pod kątem możliwości jej 

wykorzystania (rys. 5.1.7 i 5.1.8). 

Praktycznie do każdego zestawu danych jesteśmy w stanie dopasować model, jednak 

często zapominamy o analizie jakości uzyskanej zależności. Na rysunkach 5.1.5 i 5.1.6 

przedstawiono „surowe” zależności między dobowymi stanami wody a przepływami. W 

drugim przypadku odrzucono „odstające” wartości stanów wody, co poskutkowało znacznie 

lepszym dopasowaniem modelu do rzeczywistości (współczynnik determinacji R2 na 

poziomie 0,8). Jednak analiza przedziałów ufności jest druzgocąca dla obu modeli. Ponad 

50% danych nie mieści się w przedziale ufności (95%) dla skonstruowanych zależności (rys. 

5.1.7 i 5.1.8). 
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Rys. 5.1.5. Zależność między stanem wody a przepływem określona na dostarczonym zestawie 

danych dobowych 
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y = 10,762x + 160,02
R² = 0,8075
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Rys. 5.1.6. Zależność między stanem wody a przepływem określona na dostarczonym zestawie 

danych dobowych (po odrzuceniu danych odstających) 

 
Rys. 5.1.7. Zależność między stanem wody a przepływem określona na dostarczonym zestawie 

danych dobowych – analiza przedziałów ufności 
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Rys. 5.1.8. Zależność między stanem wody a przepływem określona na dostarczonym zestawie 

danych dobowych (po odrzuceniu danych odstających) - analiza przedziałów ufności 

Poniżej zestawiono wnioski wykonanych analiz: 

− „Odtwarzanie” zależności stan wody – przepływ bazujące zarówno na wartościach 

miesięcznych, jak i dobowych jest obarczone błędami, więc nie nadaje się do 

wyznaczenia wskaźników indykatywnych opartych na wartościach stanów wody; 

− Jedynym prawidłowym podejściem jest posługiwanie się wyznaczonym wskaźnikiem 

indykatywnych w postaci wartości przepływu i aktualną krzywą konsumcyjną, która 

pozwoli na określenie wartości indykatywnych opartych na stanach – ważność tak 

określonych wskaźników upływa wraz z terminem obowiązywania danej krzywej; 

− W praktyce należałoby zmierzać w kierunku rozwiązania, aby również przepływ stał 

się „wartością obserwowaną”, np. poprzez umieszczenie w najważniejszych 

przekrojach pomiarowych przepływomierzy (np. wykorzystujących ADC); 

rozwiązaniem doraźnym powinno być także umożliwienie zarządzającym suszą 

dostępu do wartości przepływu z systemu PODEST (http://pogodynka.pl/polska/podest). 
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5.2. Indykatywne wskaźniki suszy hydrogeologicznej 

 Dla suszy hydrogeologicznej z racji na charakter użytkowych poziomów wodonośnych 

(duża bezwładność systemu) wypracowano system wskaźników indykatywnych, oparty na 

wynikach monitoringu wód podziemnych, bez integrowania ich z wysokością sum opadu czy 

wielkością odpływu wód powierzchniowych. 

 Przeprowadzone prace w poprzednich etapach dają podstawę dla ogólnego ustalenia 

wskaźników decydujących o zagrożeniu suszą. Przyjęte wskaźniki powinny być jednoznaczne, 

nieskomplikowane i odnosić się bezpośrednio do wartości obserwowanych, toteż jako 

miarodajny przyjęto pomiar stanu zwierciadła wód podziemnych w punktach monitoringu. 

Zjawisko suszy hydrogeologicznej na obszarze DOIPZ zachodzi w długich okresach, 

kilkumiesięcznych lub rozciąga się na kilka sezonów. Ze względu na powszechne ujmowanie 

wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę należy się skoncentrować na wpływie 

suszy na zasobność użytkowych poziomów wodonośnych, które są objęte siecią monitoringu 

SOBWP. Dopiero długotrwały brak zasilania infiltracyjnego przekłada się na obniżenie stanu 

zasobów. A ich odbudowa wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu, a przede 

wszystkim śniegu. Duża inercja tych zjawisk, rozciągnięcie w czasie i naporowy charakter 

poziomów wodonośnych powoduje, że nawet susza trwająca przez kilka miesięcy nie wpływa 

znacząco na zasoby dyspozycyjne wód podziemnych i negatywnie na pracę ujęć. Znajduje to 

odzwierciedlenie w fakcie, że ekstremalne obniżenie rejestrowanych stanów wód 

podziemnych poniżej SNG (do najniższych notowanych) jest w granicach od 0,3 m do 0,7 m, 

a zatem przeciętnie jest to nie więcej jak 0,5 m. 

 Wyznaczenie indykatywnych wskaźników suszy hydrogeologicznej należy powiązać z 

częstotliwością pojawiania się stanów poniżej ustalonego SNG, a ściślej, kiedy ujemne 

odchylenia wartości średniej ruchomej od średniej z całego okresu obserwacji są większe niż 

-50% standardowego odchylenia. Dla uproszczenia procedury identyfikacji zakłada się wprost 

odniesienie do pomiarów poniżej SNG. Za punkty reprezentatywne należy przyjąć te o 

najdłuższych przedziałach obserwacji, głównie dla zwierciadła napiętego, ale także dla 

punktu II/415/1o zwierciadle swobodnym, zgodnie z poniższą tabelą 5.2.1. Wyznaczona dla 

nich wartość  SNG może być przyjmowana w bieżącej ocenie zagrożenia, ale powinna ulegać 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

191 
 

weryfikacji przynajmniej co 5 lat. Wówczas należy też ustalić, które punkty osiągające 

odpowiednio długi okres obserwacji można dołączyć do zestawienia w zakresie 

indykatywnych wskaźników suszy. Najlepiej gromadzone na bieżąco dane dołączać do 

wykresów ilustrujących stan zwierciadła. 

Tab. 5.2.1 

Zestawienie punktów obserwacyjnych dla ustalenia wskaźników suszy 

L.p. 
Nr 

punktu 

 

Miejscowość 
Typ 

hydrodynamiczny 

Głębokość poziomu 

wodonośnego 

 

SNG 

 

½ (SNG + 

NNG) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

II/71/1 

II/270/1 

II/272/1 

II/414/1 

II/415/1 

II/421/1 

II/432/2 

II/432/3 

II/436/1 

II/439/1 

II/440/1 

II/441/1 

Głazów 

Połczyn-Zdrój 

Bobolice 

Staniewice 

Polanów 

Wysoka Kam. 

Rogowo 

Rogowo 

Dźwirzyno 

Karlino 

Stepnica 

Wardyń 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Swobodne 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

Napięte 

18,5 

36,0 

29,5 

45,0 

13,25 

8,0 

38,0 

23,0 

26,5 

27,0 

11,6 

22,0 

4,23 

24,1 

6,87 

2,51 

13,2 

2,06 

2,91 

2,93 

3,66 

12,38 

1,9 

9,97 

4,48 

24,31 

7,26 

2,73 

13,5 

2,63 

3,1 

3,12 

3,95 

12,54 

2,05 

10,14 

  

 Analiza historycznych danych o przebiegu  susz wskazuje, że w odniesieniu do 

aspektów I i II, tj. zaspokojenia potrzeb wodnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną i 

zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, stan ostrzegawczy (I) zagrożenia suszą 

hydrogeologiczną ma miejsce, jeżeli stany poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 6 

miesięcy. Dotyczy to głównie miesięcy letnich i jesiennych od czerwca do listopada. Jeśli po 

takim okresie odnawialność zasobów nie będzie dostateczna susza może się przedłużyć lub 

rozciągnąć na dwa sezony i ulec pogłębieniu. Jeżeli w drugim roku hydrologicznym stany 

poniżej SNG ponownie utrzymają się przez okres powyżej 6 miesięcy, to sytuację należy 

uznać za stan alarmowy (II) suszy. Stan taki występuje również wówczas, gdy obserwacje 

poniżej SNG utrzymują się poniżej SNG przez okres powyżej 1 roku.  Gdy w tym czasie stany 

przez okres 3 miesięcy będą się utrzymywać poniżej drugiej wartości granicznej tzn. G ≤ ½ 

(SNG + NNG), wówczas spełnione są warunki zagrożenia głęboką suszą hydrogeologiczną. Z 

uwagi na opisane wcześniej aspekty występowania wód podziemnych bardzo trudno jest 
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wskazać warunki graniczne identyfikujące stan klęski (III) suszy hydrogeologicznej. Można 

założyć, że byłby to stan, gdy przez 3 kolejne lata utrzymują się obserwacje poniżej SNG lub 

przez 5 kolejnych lat obserwacje poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 6 miesięcy w 

roku. Obserwacje stanów należy wówczas konfrontować z monitoringiem ujęć i ich bieżącą 

eksploatacją, co ma szczególne znaczenie w newralgicznych rejonach jak np. obszar 

eksploatacji ujęć na Wolinie i Uznamie.  

Ujmując zagadnienie w skali regionalnej (obszaru RZGW), należy przyjąć, że w sytuacji, gdy 

powyżej 60% ( 8 ) punktów spełnia wymienione powyżej warunki, wówczas występuje stan 

ostrzegawczy zagrożenia suszą hydrogeologiczną w całym regionie. Jeśli kryteria te spełnia 

powyżej 75% punktów (9 punktów) występuje stan alarmowy lub odpowiednio stan klęski. 

5.3. Indykatywne wskaźniki suszy rolniczej 

 Wyznaczanie indykatywnych wskaźników suszy rolniczej sprowadzono do podania 

istniejących i sprawdzonych w ramach funkcjonującego w Polsce Systemu Monitoringu Suszy 

Rolniczej (SMSR - http://www.susza.iung.pulawy.pl/). System ten ma na celu wskazywanie 

obszarów, na których wystąpiły straty spowodowane suszą w uprawach uwzględnionych w 

"Ustawie o dopłatach do ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w Polsce". O 

wystąpieniu suszy rolniczej informują  dekadowe raporty, które są przekazywane 

Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz publikowane w serwisie internetowym. Raporty 

podawane są na bieżąco w 6-cio dekadowym układzie danych, do 3-4 dni roboczych po 

zakończeniu kolejnych okresów sześciodekadowych. Raporty obejmują wszystkie miesiące 

okresu wegetacyjnego (kwiecień-wrzesień). System oprócz wartości klimatycznego bilansu 

wodnego, uwzględnia zmienność przestrzenną warunków glebowych a dokładnie 

właściwości retencyjne gleb, ustalone według kategorii glebowych (patrz. rozdział 3.2). W 

SMSR do wyznaczenia progowych wartości klimatycznego bilansu wodnego wykorzystano 

statystyczno-empiryczne modele prognoz oraz model symulacyjny plonów.  

 Wieloletnie doświadczenia SMSR w tym zakresie nie uprawniają do zmiany 

funkcjonujących w Polsce rozwiązań w zakresie monitoringu, a zatem i określania stopnia 

suszy rolniczej. W poniższych zestawieniach zawarto konkretne przedziału zmienności KBW i 
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przypisano im przyjęte stopnie klasyfikacji suszy - stan ostrzegawczy, alarmowy, klęska suszy 

(tab. 5.3.1, 5.3.2). 

Tab. 5.3.1 

Wartości progowe klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych roślin uprawnych i gleb 
oznaczające wystąpienie suszy  

(wg IUNG-PIB Puławy SMSR - http://www.susza.iung.pulawy.pl/index.html?str=okr_rosl&lang=pl) 

 
Objaśnienia: (-) na oznaczonej kategorii gleby uprawa nie jest wskazana; (x) brak spadków plonów z powodu 
suszy w analizowanym okresie 

 Zaprezentowane przedziały KBW ujęto w progowe wartości wskaźnikowe wg 

poniższego klucza (każdy z okresów 6-cio dekadowych posiada własną klasyfikację wartości 

wskaźnikowych suszy rolniczej): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 5.3.2 

Przedziały wartości wskaźników indykatywnych suszy rolniczej - wg IUNG-PIB Puławy SMSR 
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Stan klęski suszy  - określają minima absolutne o wartościach niższych niż wartość KBW 
dla IV klasy gleb 

 kwiecień - maj maj - czerwiec czerwiec - lipiec lipiec - sierpień sierpień- wrzesień 

KBW < - 310 < -320 < -360 < -320 < - 250 

 

Stan alarmowy suszy  - określają minima absolutne o wartościach niższych niż wartość KBW 
dla III klasy gleb ale wyższe niż KBW graniczne dla stanu klęski w 
danej grupie gleb 

 kwiecień - maj maj - czerwiec czerwiec - lipiec lipiec - sierpień sierpień- wrzesień 

KBW -310 - - 290 -320 -  -300 -360 - -340 -320 -  -290 -250 -  - 220 

 

Stan ostrzegawczy suszy  - określają minima absolutne o wartościach niższych niż wartość 
KBW dla I i II klasy gleb ale wyższe niż KBW graniczne dla stanu 
alarmowego w danej grupie gleb 

 kwiecień - maj maj - czerwiec czerwiec - lipiec lipiec - sierpień sierpień- wrzesień 

KBW -290 -  - 250 -300 -260 -340 -  -280 -290 - -240 -220 -  - 170 

 
 

Należy podkreślić, że podane nazewnictwo i zakresy stanów stopni suszy rolniczej jest 

jedynie propozycją i nie są to stany oficjalnie funkcjonujące w nomenklaturze SMRS czy 

zarządzania kryzysowego.  

5.4. Indykatywne wskaźniki suszy w ekosystemach naturalnych 

 W zakresie analizy występowania i oddziaływania zjawiska suszy na stan cennych 

przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych wyprowadzono ogólne wytyczne do 

prowadzenia indykatywnej oceny wpływu suszy. Indykatywne wskaźniki suszy w kontekście 

zaspokojenia potrzeb wodnych środowiska naturalnego (aspekt III) zostały opracowane w 

oparciu o wybrane typy ekosystemów (siedlisk) zależnych od wody i reprezentujących 

zróżnicowane typy hydroekologiczne mokradeł (typy siedlisk omówiono we wcześniejszych 

rozdziałach). Występujące na terenie zarządzanym przez RZGW Szczecin siedliska 

przyrodnicze wg kryterium hydroekologicznego ujęto w 5 grup. Dla każdej grupy 

zaproponowano wskaźniki suszy oraz ich wartości progowe. Zaproponowano też zasady 
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prowadzenia monitoringu w oparciu o dotychczasowe wyniki monitoringu warunków 

hydrologicznych (np. odczyty wartości poziomu wody w torfowiskach o różnym stanie 

zachowania – wyniki projektów ochrony mokradeł realizowanych przez Klub Przyrodników – 

[1, 25].  

  Dla każdego parametru wskaźnikowego zależnie od typu siedliska (lista w tabeli 

poniżej) podano wartości progowe oraz wytyczne co do sposobu prowadzenia monitoringu 

(rozmieszczenie i liczba posterunków, harmonogram pomiarów).  

 Niestety, obecnie funkcjonujący w kraju system gromadzenia danych hydrologicznych 

i meteorologicznych nie pozwala w pełni i na bieżąco oceniać zjawiska niedoboru wody we 

wszystkich ekosystemach hydrogenicznych w oparciu o zaproponowane wskaźniki. Dla części 

siedlisk (obszary zalewowe, cieki) zakres parametrów wskaźnikowych ściśle koresponduje z 

rodzajem pomiarów hydrologicznych (np. stan wody, przepływ nienaruszalny, częstotliwość 

podtopień lub ich brak). Dzięki temu istniejące dane hydrologiczne mogą być skutecznym 

narzędziem oceny zagrożenia suszą, a raczej niedoborem wody, w ekosystemach ściśle 

zależnych od wody. 

 Dla znaczącej części ekosystemów hydrogenicznych, w tym szczególnie torfowisk i 

zbiorników wodnych gromadzone dane hydrologiczne i meteorologiczne pozwalają 

wprawdzie oceniać zagrożenie suszą - niedoborem wody jednak obecnie skorelowanie 

wartości progowych wskaźników z gromadzonymi danymi nie jest w pełni możliwe. 

Rejestrowane dane meteorologiczne i hydrologiczne potwierdzają występowanie niedoboru 

wody obserwowanego także w ekosystemach hydrogenicznych (np. wysychanie drobnych 

zbiorników, obniżony poziom wody w torfowiskach) lecz nie pozwalają wskazać wartości 

progowych świadczących o potencjalnych zagrożeniach a także ich skali. Dlatego monitoring 

ten powinien być prowadzony w oparciu o system monitoringu siedlisk przyrodniczych GIOŚ 

a także monitoringu stanu siedlisk przyrodniczych w obszarach Natura 2000.  

 

Typ ekosystemu 

(siedliska) 

Wskaźnik 

suszy 

Wartości 

progowe 
Zasady monitoringu Uwagi 

zbiorniki wodne z poziom wody poziom wody W oparciu o wytypowane docelowo, na 
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w miarę stabilnym 
poziomem wody 
utrzymującym się 
przez okres całego 
roku ze znaczącym 
zasilaniem 
wodami 
podziemnymi 
(3110, 3130, 3140, 
3160)  

niższy od 
średniego 
poziomu z okresu 
5 lat, o 15 cm 
utrzymujący się 
przez okres co 
najmniej 2 lat  

zbiorniki (20 obiektów w 
miarę równomiernie 
rozmieszczonych w 
obszarze), należy 
powiązać z obiektami 
objętymi monitoringiem 
siedlisk przyrodniczych 
GIOŚ oraz monitoringiem 
siedlisk w obszarach 
Natura 2000 w ramach 
Planów Zadań Ochronnych 

podstawie 
kilkuletnich 
obserwacji 
możliwa ocena na 
podstawie 
wartości opadów 
i/lub poziomu 
wód 
podziemnych 

małe zbiorniki 
(oczka) wodne z 
przewagą zasilania 
powierzchniowego 
o znaczących 
wahaniach 
poziomu wody w 
cyklu rocznym 
(3150) 

zmienność 
powierzchni 
lustra wody  

spadek 
powierzchni 
lustra wody w 
ciągu roku 
powyżej 50% 

W oparciu o wytypowane 
zbiorniki (20 obiektów w 
miarę równomiernie 
rozmieszczonych w 
obszarze), należy 
powiązać z obiektami 
objętymi monitoringiem 
siedlisk przyrodniczych 
GIOŚ oraz monitoringiem 
siedlisk w obszarach 
Natura 2000 w ramach 
Planów Zadań Ochronnych 
 

j.w. 

torfowiska (7110, 
7140, 7230 7120, 
7150, 7210, 4010, 
*91D0) 

poziom wody 
gruntowej 

spadek poziomu 
wody 30 cm 
poniżej pow. 
gruntu 
utrzymujący się 
przez okres co 
najmniej jednego 
miesiąca 

W oparciu o system 
kilkudziesięciu (20-30) 
automatycznych 
rejestratorów poziomu 
wód gruntowych w 
płatach siedlisk o dobrym 
stanie zachowania, należy 
powiązać z obiektami 
objętymi monitoringiem 
siedlisk przyrodniczych 
GIOŚ oraz monitoringiem 
siedlisk w obszarach 
Natura 2000 w ramach 
Planów Zadań Ochronnych 

w przypadku 
niezaburzonych 
obiektów 
możliwa ocena 
zagrożenia suszą 
na podstawie 
informacji 
dotyczących 
wartości opadów 
i poziomu wód 
gruntowych. W 
przypadku 
pozostałych 
(dotyczy ponad 
90% powierzchni 
siedlisk) ocena 
zagrożenia 
ograniczona 

cieki i źródła 
(3260, *7220, 
6430) 

przepływ 
biologiczny 

każdorazowy 
spadek wartości 
przepływu 
poniżej 
„przepływu 
biologicznego” 

W oparciu o istniejący 
system wodowskazów, 
należy powiązać z 
obiektami objętymi 
monitoringiem siedlisk 
przyrodniczych GIOŚ  

- 

tereny zalewowe częstotliwość Stwierdzony w W oparciu o wytypowane - 
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(3270, 91E0, 91F0, 
6430, 6440) 

zalewów okresie kolejnych 
2 lat brak 
wezbrań ponad 
poziom wody 
brzegowej  

powierzchnie łęgów, 
należy powiązać z 
obiektami objętymi 
monitoringiem siedlisk 
przyrodniczych GIOŚ oraz 
monitoringiem siedlisk w 
obszarach Natura 2000 w 
ramach Planów Zadań 
Ochronnych 

wypływy 
zasolonych wód 
podziemnych 
(*1340, 1310) 

brak 
wskaźników z 
uwagi na 
niedostatecz
ny stan 
wiedzy (brak 
danych na 
temat 
korelacji 
intensywnośc
i wypływów a 
stanem 
siedliska)  

nieznane nie wymaga 
monitorowania w 
przypadku wdrożenia ww.  

- 

 

6. Wyniki analiz elementu E  

Ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych w zhierarchizowanych 

obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz z ocena celowości i możliwości 

zastosowania różnych form retencji w obszarach wymagających zwiększenia zasobów 

wodnych. 

 

Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie 

istniejących Programów Małej Retencji (PMR) dla poszczególnych województw znajdujących 

się w granicach RZGW w Szczecinie (zachodniopomorskie, pomorskie, lubuskie). Zatem stan 

wiedzy i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

wyznacza data wykonania PMR dla danego województwa: 2008 - „Program małej retencji 

województwa zachodniopomorskiego do roku 2015” z 2004r. wraz z aktualizacją; 2007- 

„Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015” z 2004r. wraz z 

aktualizacją; 2004 - "Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim - aktualizacja 
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programu". Programy zostały wykonane przez Zarządy Melioracji i Urządzeń Wodnych, 

kolejno Zachodniopomorski w Szczecinie, Województwa Pomorskiego w Gdańsku i Lubuski w 

Zielonej Górze. Wyniki analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty 

analiz wielkości zasobów dyspozycyjnych odniesiono do zlewni 3-rzędu.  

Analiza wielkości zasobów dyspozycyjnych w pierwszej kolejności polegała na 

wyznaczeniu dla każdego posterunku wodowskazowego różnicy między przepływem średnim 

z wielolecia (1983-1999), a przepływem nienaruszalnym. Wyniki przeliczono na moduł 

zasobów i zestawiono na mapie 6.1 A, B, C. Należy zaznaczyć że do wykonania mapy rozkładu 

przestrzennego modułu zasobów dyspozycyjnych zastosowano metodę interpolacji 

odwrotnych odległości (IDW). Najniższą wielkość zasobów dyspozycyjnych stwierdzono w 

zlewniach nr 12, 21, 69, 79, 80, 102, 134, 135, 138, 142, 145, 147, 149, 153, 154, 156, 161, 

168, 173, 183, 196, 200, 210. Czyli zlewniach, które na poziomie analizy zostały wskazane 

jako obszary predysponowane do występowania intensywnej suszy hydrologicznej i zostały 

wskazane do drożenia szczególnych działań łagodzących skutki suszy.  

 
A 

 
B 
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C  
Rys. 6.1 Mapy wynikowe analizy zasobów dyspozycyjnych (1983-1999). 

 Celem Programów Małej Retencji jest dążenie do zwiększenia zasobów wodnych, a 

także poprawa lub utrzymanie właściwych stosunków wodnych. „Odbiorcami” efektów 

związanych z planowanym zwiększeniem retencji wodnej są obszary rolnicze i leśne a także 

obszary wodno-błotne w tym obszary przyrodniczo cenne. Działania jakie przewidziano w 

ramach Programów Małej Retencji obejmują przede wszystkim realizację rozwiązań 

technicznych, aczkolwiek wymieniają nietechniczne środki retencji wód służące wzmocnieniu 

pozytywnego wpływu obiektów małej retencji na środowisko przyrodnicze. Należą do nich: 

zwiększenie lesistości, utrzymanie naturalnego charakteru dolin, wprowadzanie 

nadrzecznych pasów ochronnych, zakładanie zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych oraz 
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tworzenie stref buforowych wokół zbiorników. Niemniej jednak ten rodzaj działań nie był 

analizowany w sposób szczegółowy. Działania techniczne w ramach PMR to przede 

wszystkim zadania zwiększenia zasobów wodnych oparte na wykorzystaniu istniejących 

urządzeń wodnych (leśnych oraz wiejskich zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych, 

stawów rybnych, czy rowów) a także wykorzystanie licznych zbiorników naturalnych.  

Proponowane w Programach Małej Retencji rozwiązania pogrupowano w 4 grupy, (w 

nawiasach podano wiodący cel danego środka retencji): 

I. ZBIORNIKI DOLINOWE (cele: nawodnienia, ochrona przeciwpowodziowa, przeciwpowodziowa); 

II. STABILIZACJA POZIOMU WODY W JEZIORACH (najczęściej nieduże zastawki na odpływach 

jezior, służące podtrzymaniu w nich zwierciadeł wody do wysokości pierwotnych; 

cel - poprawa retencyjności w zlewniach i zahamowanie degradacji jezior); 

III. STAWY (cel: nawodnienia, hodowla ryb); 

IV. BUDOWLE PIĘTRZĄCE (urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach - nawodnienia). 

 Zadania związane z I, II i III grupą rozwiązań w PMR zostały ujęte w formie spisu 

planowanych do wykonania oraz istniejących ale wymagających odnowienia zbiorników 

retencyjnych. Ostatnia IV grupa rozwiązań obejmuje jedynie z odbudowę istniejących 

urządzeń piętrzących, służących retencji wód. Odbudowa jest konieczna z racji chociażby 

spełnienia wymogu zachowania ciągłości rzek jako korytarzy ekologicznych i realizacja tych 

zadań wchodzi w zakres kompetencji wojewódzkich programów udrażniania rzek (budowa 

przepławek dla umożliwienia migracji ryb).  

 Realizacja zadań Programów Małej Retencji wód w obszarze działania RZGW w 

Szczecinie w ogólnym ujęciu to głównie wdrożenia polegające na budowie: 

• zbiorników retencyjno-przeciwpożarowych (cel: podniesienie poziomu wód gruntowych 

na obszarach leśnych, stworzenie nowych siedlisk, ochrona przeciwpożarowa terenów 

leśnych),  

• zbiorników wodnych w celu regulacji stosunków wodnych zlewni małych cieków, 

• podpiętrzania jezior w celu ustabilizowania lustra wody oraz wyrównania reżimu 

hydrologicznego, 

• zbiorników rekreacyjno-retencyjnych,  

• sadzawek ogrodowych,  
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• zbiorników w celu poboru wody do nawodnień, 

• zbiorników wodnych o niewielkich powierzchniach do ekstensywnej hodowli ryb,  

• zbiorników wodnych przeciwpożarowych . 

(na podstawie: http://www.rzgw.szczecin.pl/retencja-wod).  

 

 Cele koncepcji małej retencji na obszarze działania RZGW w Szczecinie jakie 

wyznaczono w ramach PMR to: 

• wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych, 

• ochrona przeciwpowodziowa (redukcja fali powodziowej),  

• poprawa zabezpieczenia przed lokalnymi podtopieniami i powodziami, 

• wyrównanie przepływów niskich poniżej przekroju piętrzenia,  

• odbudowa, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach, 

• odbudowa, budowa i modernizacja stawów rybnych, 

• wykorzystanie energetyczne,  

• zwiększenia zabezpieczenia pożarowego terenów wiejskich i leśnych, 

• wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i 

bagien oraz trwałych użytków zielonych,  

• tam gdzie to możliwe – ponowne zabagnienie terenów osuszanych w ostatnich 

dziesięcioleciach, 

• poprawa stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych, 

• poprawa mikroklimatu, warunków glebowych i zwiększenie bioróżnorodności 

na obszarach wykorzystywanych rolniczo, 

• poprawa walorów krajobrazowych i turystycznych regionu (oczka i zbiorniki wodne, 

zwiększenie powierzchni jezior i stawów). 

 

 Na zaprezentowanej mapie zestawiono granice województw oraz zasięg 

zhierarchizowanych obszarów narażonych na skutki suszy (rys. 6.1). Obszary wymagające 

szczególnych działań łagodzących skutki suszy, czyli zlewnie w których poziom suszy 

hydrologicznej jest bardzo wysoki, a warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków suszy 

(gleby kategorii I) znajdują się w granicach planów zawartych w PMR województwa 

lubuskiego i zachodniopomorskiego.  
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Rys. 6.2 Mapa liczby inwestycji małej retencji w zlewniach 3-rzędu na tle zasięgu zhierarchizowanych 

obszarów narażonych na skutki suszy oraz granic administracyjnych województw. 

 

 Dokonana na podstawie danych z PMR ocena możliwości powiększenia 

dyspozycyjnych zasobów wodnych całym obszarze działania RZGW w Szczecinie zakłada 

realizację 243 zadań. Natomiast w zlewniach narażonych na skutki występowania suszy do 

2015 roku powinno zostać zrealizowane 149 inwestycji (rys. 6.2, 6.3A). Z czego ok. 34 to 
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modernizacja lub budowa nowych zbiorników małej retencji oraz 27 podpiętrzeń wód 

jeziornych. Największą liczbę inwestycji (79) zaplanowano w zakresie prac odbudowy i 

przebudowy istniejących budowli piętrzących.  

 

 
A B 

 
Rys. 6.3 Wykresy liczby inwestycji małej retencji zaplanowanych na terenie działania RZGW w 

Szczecinie (A), oraz w obszarach zaklasyfikowanych jako wymagające szczególnych oraz 

podstawowych i doraźnych działań łagodzących skutki suszy (B). 

 

 

Tab. 6.1 

Zestawienie liczby planowanych obiektów małej retencji w zlewniach na obszarze działania RZGW w 

Szczecinie w zasięgu zhierarchizowanych obszarów wymagających działań łagodzących skutki suszy 

hydrologicznej i glebowej 

nr zlewni 

Klasyfikacja 
Obszary 

zhierarchizowa
ne narażone na 

skutki suszy 

ZBIORNIKI 
DOLINOWE 

STABILIZACJA 
POZIOMU 
WODY W 

JEZIORACH 

STAWY 
BUDOWLE 
PIĘTRZĄCE 

127 I 2 2 0 5 

143 I 0 1 0 4 

145 I 0 0 0 3 

160 I 2 0 0 10 

162 I 0 0 0 2 

173 I 0 6 0 10 

183 I 2 4 0 7 

196 I 15 4 0 0 

200 I 9 0 0 0 

210 I 2 0 0 1 
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81 II 0 0 0 0 

84 II 0 0 0 2 

95 II 0 0 0 0 

123 II 1 0 0 6 

126 II 1 0 0 5 

133 II 0 1 0 2 

134 II 0 2 0 3 

135 II 0 0 0 2 

138 II 0 0 0 0 

142 II 0 0 0 1 

146 II 0 0 0 1 

147 II 0 0 0 0 

149 II 0 0 0 0 

153 II 0 6 1 6 

154 II 0 0 0 0 

156 II 0 1 1 2 

161 II 0 0 7 7 

168 II 0 0 0 0 

177 II 0 0 0 0 

199 II 0 0 0 0 

202 II 0 0 0 0 

SUMA 34 27 9 79 

  

Wyniki analizy określonej w PMR wielkości docelowej objętości retencji użytkowej (w tys. 

m3) została zaprezentowane na poniższych mapach (rys. 6.4).   
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A  B  

C  D  
Rys. 6.4 Mapy planowanej w ramach PMR objętości retencji użytkowej w ramach retencji 
zbiornikowej [tys. m3]: A - objętość retencji użytkowej ogółem; B - w zbiornikach dolinowych; C - 
stabilizacja poziomu wody w jeziorach; D - w stawach. 
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Cytat z rozdziału 4 - Rys. 4.1.12  
Mapa wynikowa klasyfikacji obszarów wg 
kryteriów narażenia  na skutki suszy 
hydrologicznej i glebowej oraz intensywności 
użytkowania wód powierzchniowych. 

 

Cytat z rozdziału 4 - Rys.4.2.4  
Mapa zhierarchizowanych obszarów 
wymagających działań łagodzących skutki suszy  
 
 

 
 

 Wdrożenie ww. różnych form retencji ma na celu, z wyjątkiem działań na istniejących 

budowlach piętrzących, zwiększenie retencyjności w zlewniach gdzie odbiorcą 

zgromadzonych wód mają zostać przede wszystkim obszary rolnicze oraz leśne. Wobec 

stwierdzonego poziomu podatności omawianych terenów na skutki suszy celowość 

zaplanowanych działań jest adekwatna do potrzeb wodnych terenów wymagających 

szczególnych działań łagodzących skutki suszy. 

 Celowość i możliwość realizacji danego rozwiązania służącego poprawie lub 

utrzymaniu zasobów wodnych wyznaczają: 

I. szczegółowa analiza potrzeb gospodarczych, zarówno w zakresie gospodarki rolnej 

(w tym rybackiej), jak i leśnej; 

II. szczegółowa analiza konsekwencji przyrodniczych.  
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 Obie analizy powinny poprzedzać realizację każdego z planowanych obiektów małej 

retencji. Dodatkowo trzecim elementem oceny jest analiza ekonomiczna każdego 

przedsięwzięcia, w której dokonuje się porównania nakładów na realizację i eksploatację 

obiektu z przewidywanymi korzyściami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowo-

przyrodniczymi.  

 Przeprowadzona w ramach elementu B analiza potrzeb wodnych wskazuje, iż w 

obszarach najbardziej narażonych na występowanie suszy użytkowanie wód 

powierzchniowych służy zaopatrzeniu gospodarki, w tym przede wszystkim sektora 

związanego z rolniczą produkcją roślinną (pobory na cele nawodnień) a także zapewnieniu 

wody pitnej dla ludności. Celowość działań w zakresie zwiększenia retencyjności obszarów w 

klasie I i II powinna skupiać się na realizacji zadań związanych z powiększeniem lub 

zabezpieczeniem, na wypadek zaistnienia zjawiska suszy, zasobów wodnych na cele poboru 

do nawodnień i komunalne. Formy retencji zaplanowane w obszarach narażonych na skutki 

suszy wychodzą naprzeciw powyższym wymaganiom. Zaplanowane środki zwiększenia 

retencyjności obszaru to przede wszystkim rozwiązania służące poprawie stosunków 

wodnych obszarów rolnych (budowle piętrzące) oraz retencji zbiornikowej na cele 

nawodnień. Inwestycje zaplanowane dla poprawy retencji w rezerwuarach wody pitnej, czyli 

dla wód jeziora Miedwie i Kanału Kurowskiego mają charakter amortyzacyjny, utrzymania 

dobrego stanu urządzeń do poboru i uzdatniania wody, w tym prace na rzecz ochrony i 

zapewnienia dobrej jakości ujmowanych zasobów.  

 W analizowanych dokumentach Programów MR w ramach wstępnej analizy potrzeb 

wodnych gospodarki wskazano na problem niedoborów wody dla nawodnień rolniczych. 

Stąd też działania z zakresu małej retencji powinny prowadzić do spowolnienia odpływu i 

ograniczenia odpływu wód powierzchniowych i opadowych na terenach rolnych. Środkami 

rekomendowanymi do tego celu są działania techniczne (budowa zbiorników retencyjnych, 

budowli i urządzeń wodnych) oraz działania nietechniczne (wykorzystanie istniejących 

uwarunkowań przyrodniczych i krajobrazowych w tym zwiększenie lesistości zlewni czy 

wykorzystanie obszarów bezodpływowych a także renaturyzacja cieków i zdegradowanych 

zbiorników, stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych). Zabiegi przeciwerozyjne oraz 
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agro- i fitomelioracyjne służą zwiększaniu retencji wód gruntowych i podziemnych. Jako 

nietechniczny środek zwiększający poziom retencyjności zlewni podaje się także działania na 

rzecz zachowania w stanie naturalnym siedlisk łęgowych oraz mokradeł w dolinach rzecznych 

(siedliska hydrogeniczne). Działania z zakresu wykorzystania nietechnicznych form retencji 

wpływają zarówno na zwiększenie potencjalnie dostępnych zasobów wodnych, jak i potęgują 

procesy zwiększania bioróżnorodności.  

 Zadania z zakresu małej retencji 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. Układ hydrostrukturalny systemów wodonośnych na badanym 

obszarze jest warstwowy, a dominującą rolę w odnawialności wód podziemnych spełnia 

infiltracja opadów atmosferycznych. W związku z tym każdorazowa poprawa warunków 

infiltracji, w tym wypadku mała retencja, powodująca wzrost gradientu hydraulicznego w 

poziomie, z którym występuje bezpośredni kontakt, przekłada się na znacznie 

intensywniejsze przesączanie w głąb zgodnie z różnicą wysokości hydraulicznych. Będzie to 

miało szczególnie duże, korzystne znaczenie w czasie pojawiających się okresów suszy. 

Należy jednak 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 wód rzecznych o korzystnym składzie chemicznym. Inwestycje z 

zakresu małej retencji należy uznać, obok systemów nawadniania, za główny element działań 

podstawowych w zakresie przeciwdziałania suszy na obszarze zlewni Parsęty (JCWPd nr 9), 

gdzie są przewidziane stosunkowo liczne nowe projekty (rys. 6.2). Nie można natomiast 

wiązać takich planów z pozostałymi zagrożonymi obszarami, czyli Uznamem i Wolinem, gdyż 

tam takie przedsięwzięcia nie są przewidziane i z różnych przyczyn planowane raczej nie 

będą. W tej sytuacji podstawowymi działaniami musi być dalsza racjonalizacja zużycia wody, 
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zwłaszcza sezonowego, co najlepiej powiązać z   realizacją stacjonarnego numerycznego 

modelu filtracji, na którym należy przeprowadzić symulacje optymalizacji poborów i zjawisk 

ekstremalnych jak pojawienie się suszy hydrogeologicznej. Jako dalsze działania 

zapobiegawcze należy rozpatrywać możliwość przerzutu dobrej jakości wód z obszarów 

sąsiednich. 

 Do działań priorytetowych na obszarze zarządzanym przez RZGW w Szczecinie, w 

ramach zwiększenia i utrzymania poziomu małej retencji zalicza się: 

1. odbudowę, modernizację i budowę urządzeń piętrzących; 

2. uzupełnienie i modernizację na obiektach melioracyjnych; 

3. odbudowę, modernizację i budowę stopni przeciwerozyjnych na ciekach o dużych 

spadkach podłużnych; 

4. zatrzymanie wód z wiosennych roztopów oraz wód opadowych w takich obiektach jak 

małe oczka wodne, doły potorfowe, obniżeniach terenowych, wyrobiskach; 

5. budowa nowych oraz odbudowa i modernizacja nowych zbiorników wodnych i stawów 

dla potrzeb nawodnień, hodowli ryb, siedlisk hydrogenicznych, ochrony 

przeciwpowodziowej a także przeciwpożarowej, MEW, podniesienia walorów 

krajobrazowych; 

6. piętrzenie istniejących jezior w celach wykorzystania retencjonowanych wód na cele 

nawodnień, zaopatrzenia w wodę gospodarstw, hodowli ryb, a także zapewnienia walorów 

przyrodniczych. 

Obszary w których w pierwszej kolejności należy wdrożyć działania związane ze 

zwiększeniem zasobów dyspozycyjnych i tworzenia rezerw na czas wystąpienia suszy to 

zlewnie wymienione w klasie 1 i 2 klasyfikacji hierarchizacyjnej (rys. 4.1.11 wraz z 

zestawieniem) oraz zlewnie w klasie I i II klasyfikacji porównawczej (tab. 4.1.7; rys. 4.1.12).  

 

Zatem obszarami w których w pierwszej kolejności należy zrealizować PMR są zlewnie: 

20, 78, 109, 112, 124, 127, 143, 145, 160, 161, 162, 173, 183, 196, 200, 210. 

Obszary na których także należy położyć nacisk na realizację inwestycji wskazanych w PMR 

są zlewnie o numerach: 11, 12, 21, 31, 69, 76, 79, 80, 81, 84, 91, 95, 100, 102, 111, 122, 123, 

126, 131, 133, 134, 135, 138, 142, 146, 147, 149, 153, 154, 156, , 168, 177, 199, 202. 

 

 Realizacja zadań związanych z poprawą i lub otrzymaniem retencji wód to 

przedsięwzięcia o wymiarze nie tylko hydrologicznym, ale także ekologicznym oraz 
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progospodarczym. Oceny warunków oddziaływania PMR na środowisko wskazują, iż 

uciążliwość realizacji inwestycji nie będzie wysoka. Oczywiście wszystkie wdrożenia, a 

szczególnie te realizowane na dużych rzekach oraz zbiornikach wodnych czy też w obrębie 

użytków ekologicznych wymagać będą szczegółowych opinii na temat oddziaływania na 

środowisko. Należy podkreślić, że o możliwość wykonania zaplanowanych inwestycji 

rozstrzygną wyniki analiz oceny prowadzone w etapach przedinwestycyjnych (szczegółowe 

analizy potrzeb gospodarczych i konsekwencji przyrodniczych wraz z analizą ekonomiczną). 

W ramach ww. analiz potrzeb gospodarczych czynniki związane z użytkowaniem wód w 

warunkach suszy powinny stanowić jeden z kluczowych elementów oceny. Zdaniem autorów 

PMR o efektywności danych inwestycji małej retencji decydować będzie także poziom oraz 

rodzaj równoczesnych wdrożeń w zakresie leśnictwa, agrotechniki, a także infrastruktury 

ściekowej i infrastruktury wiejskiej. W latach 90-tych XXw. jako barierę w realizacji zadań 

rozwoju małej retencji podawano barierę finansową. Aktualnie mechanizmy finansowe 

uległy zmianie i w wykazach PMR środki pochodzą przede wszystkim z WFOŚiGW oraz 

unijnych dotacji projektowych.  
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7. Wyniki analiz elementu F  

Opracowanie katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy wraz ze wskazaniem 

podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację. 

 Wyniki opracowania projektu planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

skutki, mają dać podstawę do realizacji wymaganego zgodnie z ustawą Prawo wodne  planu 

przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry i Pomorza 

Zachodniego oraz Uecker. Jednym z elementów planów jest zatem katalog działań służących 

ograniczeniu skutków suszy. W ramach opracowania stworzenie katalogu działań służących 

łagodzeniu skutków suszy w obszarze działania RZGW w Szczecinie oparto o następujący 

zakres materiałów: 

1.  dokumenty takie jak Rozporządzenia, Dyrektywy i towarzyszące im wytyczne oraz 

raporty Komisji Europejskiej;  

2. wyniki analiz elementów B, C, D oraz E opracowania. 

 Przyjęto następującą strukturę katalogu działań służących łagodzeniu skutków suszy. 

Działania podzielono na dwie grupy, pierwsza z nich zawiera wykaz działań jakie należy 

podjąć zgodnie i które wynikają bezpośrednio z zapisów ustawy Prawo wodne, druga grupa 

to działania przygotowane w oparciu o analizę innych dokumentów tj. RDW oraz raportów i 

projektów Komisji Europejskiej. Dodatkowym podziałem jaki wprowadzono, to podział zadań 

wg czasookresu w jakim są realizowane, czyli działania w czasie zaistnienia suszy 

hydrologicznej (DZIAŁANIA INTERWENCYJNE i PREWENCYJNE), oraz działania głównie o 

charakterze inwestycyjnym jakie należy wdrożyć by ograniczyć skutki suszy (DZIAŁANIA 

WYPRZEDZAJĄCE SUSZĘ). Działania interwencyjne dotyczą zadań, których realizacja 

wymagana jest w czasie nastania klęski suszy, których tryb wprowadzenia jest określony 

przez art. 88t, ust. 1 ustawy Prawo wodne (ograniczenia w korzystaniu z wód). Działania 

prewencyjne natomiast wdrażane są na poziomie wprowadzenia stanu ostrzegawczego i 

alarmowego i ich podstawa prawną jest art. 88 r i s. Działania wyprzedzające suszę regulują 

wymienione punkty r i s art. 88 ustawy Prawo wodne oraz zapisy RDW.  
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 Punktem wyjścia stworzonego katalogu działań są zapisy art. 88 r-t ustawy Prawo 

wodne (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 145). Zapisy te w pierwszej kolejności uwzględniono i podano w 

katalogu. Zgodnie z ustawą narzędzia jakie posiada dyrektor regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej to: 

A.) - PLAN PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY (art. 88s ust. 2), w którego zakres wchodzą: 

1) analiza możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych; 

2) propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych; 

3) propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji. 

4) katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. 

 

B.) - AKT PRAWA MIEJSCOWEGO WYDAWANY NA MOCY art. 88t ust 1., określający na czas 

wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, w celu ograniczenia skutków suszy, czasowe 

ograniczenia w korzystaniu z wód, w szczególności w zakresie 

1) poboru wody, 

2) wprowadzania  ścieków do wód albo do ziemi, 

3) zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych. 

Dodatkowo prześledzono 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). Poniżej 

zestawiono wykaz zapisów odnoszących się do zakresu zjawiska suszy i na jego podstawie 

sformułowano zakres działań możliwych z punktu widzenia RDW do wdrożenia w celu 

łagodzenia skutków suszy.  

Analiza dokumentu RDW: 

I.) Postanowienia ogólne RDW punkt (32) „W pewnych warunkach specyficznych mogą 

zaistnieć powody dla wyłączenia z wymogu zapobiegania dalszemu pogarszaniu się lub 

osiągnięcia dobrego stanu, jeżeli niepowodzenie jest rezultatem zaistniałych 

nieprzewidzianych lub wyjątkowych okoliczności, szczególnie na skutek powodzi lub susz 

lub też, z powodu nadrzędnego interesu publicznego, na skutek nowych zmian 

charakterystyki fizycznej części wód powierzchniowych lub ograniczeń poziomu części wód 
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podziemnych, przy założeniu, że podjęte zostały wszelkie możliwe działania dla 

ograniczenia negatywnych oddziaływań na stan części wód.” 

II.) Art. 4 Cele środowiskowe RDW - ust. 6. „Czasowe pogorszenie się stanu części wód nie 

jest naruszeniem wymogów niniejszej dyrektywy, jeśli jest ono wynikiem okoliczności 

charakteru naturalnego czy sił wyższych, które są wyjątkowe lub nie mogły być w 

sposób racjonalny przewidziane, w szczególności ekstremalnych powodzi i 

przedłużających się susz, czy wynikiem okoliczności na skutek awarii, które nie mogły być 

w sposób racjonalny przewidziane, jeśli spełnione są wszystkie następujące warunki: 

a) podjęte zostały wszystkie praktyczne kroki, aby zapobiec dalszemu pogarszaniu się stanu 

oraz, aby nie przeszkadzać osiągnięciu celów niniejszej dyrektywy w innych częściach wód, 

których takie okoliczności nie dotyczą; 

b) warunki, w których takie okoliczności wyjątkowe lub niedające się racjonalnie przewidzieć 

mogą być ogłoszone, włączając przyjęcie właściwych wskaźników, zawarte są w planie 

gospodarowania wodami w dorzeczu; 

c) działania, jakie powinny być podjęte w takich wyjątkowych okolicznościach, są włączone w 

program działań i nie zagrażają odzyskaniu jakości przez część wód po ustaniu tych 

okoliczności; 

d) skutki okoliczności wyjątkowych lub takich, które nie mogły być przewidziane, podlegają 

corocznej ocenie i, z zastrzeżeniem dla przyczyn wymienionych w ust. 4 lit. a), podejmowane 

są tak szybko jak to możliwe wszystkie praktyczne działania w celu przywrócenia części wód 

do jej stanu przed zaistnieniem skutków tych okoliczności; oraz  

e) podsumowanie skutków tych okoliczności oraz działań podjętych lub które będą podjęte 

zgodnie z lit. a) oraz d), zawarte jest w następnym uaktualnieniu planu gospodarowania 

wodami w dorzeczu. 

III.)  Art. 11  RDW - Program środków działania, ust. 5. Jeżeli monitorowanie lub inne 

dane wskazują, że cele ustalone na mocy art. 4 dla części wód prawdopodobnie nie będą 

osiągnięte, Państwa Członkowskie zapewniają, że: 

– przyczyny możliwego niepowodzenia zostaną zbadane; 

– odpowiednie pozwolenia i zezwolenia zostaną właściwie zbadane i poddane kontroli; 

– programy monitorowania zostaną poddane kontroli i właściwie dostosowane; 
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 oraz 

– dodatkowe środki, jakie mogą być konieczne do osiągnięcia celów, zostaną ustalone, 

włączając, gdzie stosowne, ustalenie bardziej restrykcyjnych środowiskowych norm jakości, 

zgodnie z procedurą ustanowioną w załączniku V. 

Jeżeli przyczyny są spowodowane okolicznościami pochodzenia naturalnego lub sił wyższych, 

które są wyjątkowymi i nie mogły być racjonalnie przewidziane, w szczególności 

ekstremalnymi powodziami i długimi suszami, Państwa Członkowskie mogą ustalić, że 

dodatkowe środki nie są praktyczne, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 6.” 

IV.) ZAŁĄCZNIK VI, WYKAZ ŚRODKÓW DO WŁĄCZENIA DO PROGRAMÓW ŚRODKÓW, 

CZĘŚĆ B - „Poniżej podano otwarty wykaz dodatkowych środków, które Państwa 

Członkowskie mogą przyjąć w każdym obszarze dorzecza jako część programu środków, 

wymaganego na mocy art. 11 ust. 4: 

i), instrumenty prawne 

ii), instrumenty administracyjne 

iii), instrumenty ekonomiczne i fiskalne 

iv), wynegocjowane porozumienia dotyczące środowiska 

v), kontrole emisji 

vi), kodeksy dobrej praktyki 

vii) ponowne tworzenie i odtwarzanie terenów podmokłych 

viii) kontrole poboru wody 

ix), środki zarządzania popytem, między innymi promowanie przyjętej produkcji rolnej, takiej 

jak uprawa roślin o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na terenach narażonych na 

susze 

x), środki na rzecz efektywnego i ponownego użycia, między innymi promowanie technologii 

oszczędzających wodę w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień 

xi), projekty konstrukcji 

xii) zakłady odsalania 

xiii) projekty rehabilitacyjne 

xiv) sztuczne odnawianie warstwy wodonośnej 

xv),  projekty edukacyjne 

xvi) projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe 

xvii) inne właściwe środki.” 

 

 Z powyższego przeglądu zapisów RDW należy w zakresie tworzenia katalogu działań 

służących łagodzeniu skutków suszy uwzględnić w szczególności środki podkreślone w 
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przytoczonym otwartym wykazie dodatkowych środków, możliwych do przyjęcia w każdym 

obszarze dorzecza jako część programu środków. Szczegółowe odniesienie do zapisów 

sporządzono w cz. II katalogu działań. 

 Wymaga wyjaśnienia fakt, iż pierwszoplanowo fazą suszy jaką wzięto pod uwagę w 

tworzeniu katalogu działań łagodzących jest susza hydrologiczna. Nie oznacza to, iż działania 

te nie dotyczą fazy suszy hydrogeologicznej. Niemniej jednak susza hydrologiczna jest 

podstawowym i najważniejszym indykatorem systemu zarządzania zasobami wodnymi w 

warunkach suszy.  Działania w obu grupach wpływają także na łagodzenie skutków suszy 

rolniczej i hydrogeologicznej, co w dalszym tekście także podkreślono. Względem każdego 

działania podano następujący zestaw informacji:  

 

•••• nr i nazwa działania  

•••• Podstawa prawna realizacji działania - podanie podstawy prawnej ustawowej bądź 

rozporządzeń związanych bezpośrednio lub z zakresem danego działania (* - jeżeli 

istnieje); 

•••• Uwarunkowania realizacji działania - wskazanie trybu realizacji;  

•••• Podmiot odpowiedzialny za realizację (zgodnie z art. 88r ust.2 ustawy Prawo wodne 

„Ochrona przed suszą jest zadaniem organów administracji rządowej i 

samorządowej”;  

•••• Opis działania - charakterystyka oraz zakres funkcyjny w jakim dane rozwiązanie ma 

przynieść rezultaty w postaci łagodzenia skutków suszy  oraz podanie ram i 

obostrzeń względem, których dane rozwiązanie/działanie ma zostać wdrożone. 
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KATALOG DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH ŁAGODZENIU SKUTKÓW SUSZY 

 

Elementy katalogu podzielno na wynikające bezpośrednio z zapisów ustawy 

Prawo wodne w ramach narzędzi realizowanych na drodze AKTÓW PRAWA 

MIEJSCOWEGO i  PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY  

 

NR  

I - 2 
CZASOWE OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 

Podstawa prawna  

Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145) 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
(klęski suszy), w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Odwołanie stanu klęski suszy hydrologicznej następuje na mocy ogłoszenia dyrektora 
regionalnego zarządu gospodarki wodnej. 
Szczegółowe wytyczne sformułowano w kolejnych punktach katalogu w formie zakresu 
działań ograniczających pobór wód jakie powinny zawierać akty prawa miejscowego;  
ograniczenia w korzystaniu z wód dotyczą: 
poboru wody (opis w 2a);  
wprowadzania ścieków do wód albo do ziemi (opis w 2b); 
zmiany sposobu gospodarowania wodą w zbiornikach retencyjnych (2c-1, 2c-2, 2c-3). 

 

NR  
I - 2a 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD  

 - OGRANICZENIA POBORU WODY 

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

218 
 

(klęski suszy), w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Decyzja o ogłoszeniu stanu klęski suszy realizowana przez instytucję Marszałka, zgodnie z 
przyjętym progiem indykatywnego wskaźnika suszy hydrologicznej określonym i 
przypisanym każdemu z posterunków wodowskazowych zlokalizowanych w granicach 
działania RZGW w Szczecinie. Z chwilą wprowadzenia stanu klęski suszy hydrologicznej 
całkowity zakaz poboru wód na cele inne niż zaopatrzenie ludności z ujęć powierzchniowych 
znajdujących się w zlewniach objętych suszą (suszą na poziomie klęski suszy). Ujęcia do 
celów zaopatrzenia ludności w czasie klęski suszy realizują pobór na warunkach czasowych 
harmonogramów redystrybucji wody (reglamentacja wody) czyli zaopatrzenie ludności 
odbywa się w określone godziny (tj. np. w godzinach 6:00-9:00, 15:00-20:00). Wymogiem 
jest by harmonogramy redystrybucji wody zawierających czasookresy dostępu do wody 
zostały określone dla każdego ujęcia zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami 
technicznymi.  
Ponieważ wody podziemne stanowią podstawę zaopatrzenia ludności, z chwilą 
wprowadzenia stanu klęski suszy hydrogeologicznej należy wprowadzić zakaz poboru wód z 
ujęć podziemnych na inne cele niż komunalne w zakresie wody do spożycia, z możliwością 
okresowego wyłączania zaopatrzenia w ciągu dnia (wcześniejsze ustalenie technicznych 
możliwości ujęć w tym zakresie). Czasowe wyłączenia zasilania sieci można zacząć od godzin 
nocnych (22:00 - 4:00), po czym stopniowo zwiększać do 12 godzin i przeprowadzać w 
godzinach 9:00 -15:00 i 22:00 - 4:00.  
Termin czasowe ograniczenie dotyczy zarówno czasowych ograniczeń poboru i redystrybucji 
wody w ciągu doby oraz samego faktu iż ograniczenia są realizowane w całym okresie 
trwania stanu klęski suszy.  
2. Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 art. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   

 

 

NR  
I - 2b 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD  
 - WPROWADZANIA ŚCIEKÓW DO WÓD ALBO DO ZIEMI 

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego lub /i zmian o szczególnym odstąpieniu od zapisów 
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie 
szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. 06.137.984) 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
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(klęski suszy), w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 
Wypracowanie zasad zrzutu w warunkach klęski suszy; Zakaz wprowadzenia ścieków o 
wartościach zanieczyszczeń wyższych niż najwyższe dopuszczalne określone w 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie 
należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub ziemi, oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2006 nr 137 poz. 984 zpóźn. zm). 
 
Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 atr. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   

 
 
 

NR  
I - 2c-1 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD  
 - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH 
RETENCYJNYCH (zbiorniki hodowlane stawowej gospodarki rybackiej) 

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
(klęski suszy),  w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Całkowite ograniczenie poboru wód na cele stawowej gospodarki rybackiej z chwilą 
wprowadzenia stanu klęski żywiołowej suszy. Do czasu odwołania stanu klęski suszy 
zbiorniki hodowlane funkcjonują w oparciu o zamknięte systemy obiegu wody wspomagane 
systemami natleniania.  
 
Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 art. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   
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NR  
I - 2c-2 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD   
- ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH 
RETENCYJNYCH (stawy i oczka wodne o funkcji rekreacyjnej i krajobrazowej)  

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęs żywiołowej (klęski 
suszy), w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Całkowite ograniczenie poboru wód na cele uzupełniania strat i powiększania poziomu 
retencji.  
 
Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 art. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   

 

NR  
I - 2c-3 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD  - ZMIANY SPOSOBU 
GOSPODAROWANIA WODĄ W ZBIORNIKACH RETENCYJNYCH (zbiorniki retencji 
sterowanej)  

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
(klęski suszy), w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Z chwilą wprowadzenia stanu klęski żywiołowej suszy piętrzenie na zbiornikach musi być 
utrzymywane na takim poziomie by na odpływie nie wystąpił brak przepływu wody a ilość 
zrzucanej do cieku wody równa była wielkości przepływu aktualnie zasilającego dany 
zbiornik. Do czasu odwołania stanu klęski suszy gospodarowanie wodą w zbiornikach 
retencyjnych nie realizuje zadań związanych z powiększaniem zasobów, działania 
zwiększenia retencji czyli ograniczenia odpływu ze zbiornika w celu wyrównania strat na 
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parowanie ani związane z eksfiltracją są zakazane. Użytkowanie wód na cele MEW 
wymagające zwiększenia poziomu piętrzenia a przez to stwarzające realne zagrożenie dla 
zachowania przepływu poniżej zbiornika na czas klęski suszy należy ograniczyć lub 
wstrzymać, gdyż nakłada się obowiązek zapewnienia wielkości aktualnego chwilowego 
przepływu na odpływie na takim samym poziomie co na wejściu do zbiornika (zapewnienie 
przepływu minimalnego na całej długości cieku, utrzymanie ciągłości cieków).  
 
Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 art. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   

 

 

 

NR 
I - 2c-4 

OGRANICZENIA W KORZYSTANIU Z WÓD 
  - ZMIANY SPOSOBU GOSPODAROWANIA WODĄ NA BUDOWLACH 
PIĘTRZĄCYCH zakwalifikowanych jako forma małej retencji 

Podstawa prawna  
Art. 88t. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145)., zgodnie z którym wymaga 
powstania aktu prawa miejscowego 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu melioracji i użytków zielonych  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania ma miejsce w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej 
(klęski suszy),  w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad ograniczenia w korzystaniu z wód wymaga rozporządzeń w drodze aktu 
planu miejscowego. 

Opis działania 

Zakaz utrzymywania piętrzenia na poziomie całkowitego zatrzymania odpływu na ciekach na 
których istnieją budowle posiadające urządzenia regulujące poziom retencji. Wielkość 
piętrzenia musi zapewniać odpływ na poziomie równym objętości wody aktualnie 
dopływającej do cofki piętrzenia budowli, czyli ilości wody zasilającej system piętrzący. 
 
Wprowadzenie czasowych ograniczeń, o których mowa w ust. 1 art. 88t ustawy Prawo 
wodne, zawiesza wykonywanie uprawnień wynikających z pozwoleń wodnoprawnych. 
Zakładom nie przysługuje z tego tytułu odszkodowanie.   
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NR 

II - 1 
UDZIAŁ SPOŁECZEŃSTWA W TWORZENIU PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM 
SUSZY 

Podstawa prawna  

Art. 88r, s. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145) 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Tryb określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko. Dz.U. 2008 nr 199 poz. 1227 

Opis działania 

Konsultacje społeczne obejmują zgłoszenie uwag do: 
1 - harmonogramu i programu prac związanych z przygotowaniem planów przeciwdziałania 
skutkom suszy;  
2 - projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy, co najmniej na rok przed rozpoczęciem 
okresu, którego dotyczą te plany. 
W terminie 6 miesięcy od dnia podania do publicznej wiadomości powyższych dokumentów, 
zainteresowani mogą składać odpowiednio do Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki 
Wodnej albo dyrektorów regionalnych zarządów gospodarki wodnej uwagi do ustaleń 
zawartych w tych dokumentach. 

 

 

 

NR  
II - 2 

ZMIANY W KORZYSTANIU Z WÓD  

 - zmiany POBORU WODY 

Podstawa prawna  
Art. 88r,s. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145) czyli realizacja w oparciu o 
plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

Uwarunkowania realizacji działania 

Wdrożenie działania w przypadku stwierdzenia i ogłoszenia stanu alarmowego i 
ostrzegawczego suszy, w celu ograniczenia skutków suszy. 
Określenie zasad zmian w korzystaniu z wód wymaga zmian w pozwoleniach 
wodnoprawnych ( w których należy uwzględnić wielkość i sposób użytkowania w 
odniesieniu do wielkości przyjętych wskaźników indykatywnych suszy). Warunki realizacji 
zadań zmiany korzystania z wód w zakresie poborów przez indywidualnych użytkowników z 
sieci wodociągowej jest realizowane w drodze ogłoszeń na poziomie gmin tzw. ogłoszenia i 
apele. 
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Opis działania 

Stwierdzenie zaistnienia stanu ostrzegawczego i alarmowego suszy hydrologicznej 
realizowane jest na podstawie  przyjętych wartości progów indykatywnego wskaźnika suszy.  
Wprowadzenie stanu alarmowego suszy, na mocy którego pobory na cele wykorzystania do 
podlewania ogrodów działkowych i innych niż użytki rolne terenów oraz napełniania 
basenów, przydomowych oczek wodnych a także na cele zaopatrzenia małej retencji to jest 
uzupełniania retencji zbiorników niesłużących nawadnianiu i zaopatrzeniu wodociągów są 
całkowicie ograniczane. Wprowadzenie stanu alarmowego suszy, na mocy którego pobory 
na cele inne niż komunalne i zaopatrzenia gałęzi przemysłu są całkowicie ograniczane.  

 

Poniżej zamieszczono elementy katalogu wynikające z zapisów RDW i 
mieszczące się w zakresie PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY: 
(Ogólną podstawą prawną wszystkich poniższych działań jest RDW) 

NR  

II - 3 

Wskazanie środków ograniczających skutki suszy w ramach istniejących kodeksów 

dobrej praktyki 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej; wojewódzkie zarządy melioracji i 

urządzeń wodnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; zakłady wodociągów 

i kanalizacji  Art. 88r,s. ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. Nr 0, poz. 145) czyli realizacja 

w oparciu o plan przeciwdziałania skutkom suszy 

Uwarunkowania realizacji działania 

Propozycja sformułowania zapisów nakładających obowiązek na użytkowników zasobów 

wodnych przejścia na wodooszczędne systemy produkcji w czasie trwania klęski suszy, np. 

obiegi zamknięte lub półotwarte w zakładach produkcyjnych 

Opis działania 

Wskazanie zakresu i celu działań zawartych w kodeksach dobrej praktyki działalności 

gospodarczej w tym szczególnie rolnictwa, praktyk melioracyjnych, małej retencji oraz 

dobrych praktyk obejmujących promowanie technologii oszczędzających wodę w przemyśle 

oraz indywidualnych gospodarstwach domowych. 

 

ZAKRES proponowanych działań ograniczających skutki suszy wymienionych w kodeksie 

dobrej praktyki rolniczej (2004r, Min. Rolnictwa i rozwoju Wsi, Min Środowiska): 
Na wstępie należy podkreślić, że dobre praktyki rolnicze wdrażane są przez rolników na zasadzie 

dobrowolności.  Celem wprowadzenia Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej czyli zbioru zasad i zaleceń, opartych 

na obowiązującym w Polsce prawie z zakresu ochrony środowiska oraz porad, w jaki sposób ograniczać 

negatywne oddziaływanie rolnictwa na środowisko, jest  podniesienie poziomu świadomości ekologicznej i 

prawnej (czyli celów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej).  
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• Ochrona gleb przed degradacją fizyczną i erozją - ograniczanie erozji wodnej a przez to podnoszenie 

retencji gruntów przez odpowiednie prowadzenie uprawy oraz głęboszowanie, prowadzenie orki w 

warunkach o optymalnym uwilgotnieniu gleby i w kolejnych latach na różnej głębokości w celu 

uniknięcia wytworzenia podeszwy płużnej utrudniającej infiltrację wód, trwałe zadarnianie i zalesianie 

stoków o spadkach powyżej 20% na stokach o spadkach poniżej 20% wykorzystywanie systemów 

upraw przeciwerozyjnych np. na gruntach ornych położonych na stokach prowadzenie zabiegów 

uprawowych w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku. Orkę w tym przypadku najlepiej 

prowadzić tak by skiby odkładane były w górę stoku.  

• Stosowanie rozwiązań ograniczających erozję wietrzną, a zarazem ograniczające tempo procesów 

wysychania gruntów i  transpiracji, tj. zakładanie i utrzymywanie pasów zadrzewień i zakrzaczeń 

śródpolnych,  stałe utrzymywanie gleby pod okrywą roślinną (tzw. płodozmiany przeciwerozyjne - „ 

zielone pola”).  Rozwiązania te przyczyniają się do ograniczenia tempa tworzenia się niedoborów 

wilgoci glebowej. 

• Działania z zakresu utrzymania właściwych warunków powietrzno-wodnych gleby to prace związane z 

melioracyjnymi systemami odwadniająco-nawadniającymi. Obowiązek rolników do pielęgnacji i 

konserwacji rowów zlokalizowanych na ich polach. Natomiast konserwacja i eksploatacja urządzeń 

melioracyjnych oraz nawadnianie i odwadnianie obiektów leży w obowiązkach spółek wodnych i 

wymaga postępowania zgodnego z instrukcją techniczno-rolniczej eksploatacji obiektu. Terminy prac 

nawodnieniowych i odwodnień ustala się wg stanu wód podziemnych w studzience obserwacyjnej 

oraz poziomu w rowach. Regulacja odpływu z systemów melioracyjnych tak by jak najdłużej 

utrzymywać zapasy wody w profilu glebowym na górnym dopuszczalnym poziomie.  

• Działania których celem jest wzrost bioróżnorodności w gospodarstwie przyczyniają się także do 

zwiększenia odporności terenów rolnych na suszę przez poprawę i regulację retencji wodnej.  Są to 

działania na rzecz przywrócenia do naturalnego stanu terenów podmokłych tj. bagien, torfowisk, stref 

przybrzeżnych rzek oraz zbiorników wodnych, zakaz odwadniania terenów bagiennych.  

• Dostosowanie użytkowania gruntów do warunków naturalnych gdzie podstawą rozłogu gruntów jest 

poziom wody gruntowej lub spadek terenu; grunty o poziomie wód 40-60cm -  łąki, 60-80cm - 

użytkowanie przemienne pastwiskowo-kośne, od 100cm i głębiej - grunty orne.  

• A także: w terenach o wysokiej podatności na wystąpienie suszy i narażonych na skutki suszy 

wdrożenie uprawy roślin bardziej odpornych na suszę (dłuższe systemy  korzeniowe, mniejsze 

potrzeby wodne), stosowanie płodozmianów uwzględniających zmiany potrzeb wodnych roślin w 

okresie wegetacji, a także wymienione wcześniej praktyki agrotechniczne takie jak orka minimalna,  

mulczowanie, mikroretencja.  

 

ZAKRES proponowanych działań ograniczających skutki suszy wymienionych w  raporcie 

„DZIAŁANIA PRZECIWKO NIEDOBOROM ZASOBÓW: Zarządzanie zasobami wodnymi, 

energetycznymi i gruntami na rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu, http://www.erd-report. EUROPEJSKIE SPRAWOZDANIE W SPRAWIE 

ROZWOJU 2011/2012: 

• wzmocnienie bezpieczeństwa wodnego czyli „dostępności i dostępu do wody w ilości i o jakości 

wystarczającej do zaspokojenia potrzeb ludności związanych ze zdrowiem, warunkami życia, 

potrzebami ekosystemowymi i produkcyjnymi w połączeniu z dopuszczalnym poziomem ryzyka 

związanego z wodą”. Osiągnięcie bezpieczeństwa wodnego wymaga: 

- łagodzenia skutków zmienności opadów przez realizację inwestycji rozwoju i utrzymania infrastruktury 

wodnej służącej do przechowywania wody oraz jej transportu i zarządzania nią; 
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-tworzenia kompromisów w relacji rozdziału wody na płaszczyźnie rolnictwo-środowiska miejskie; określenie 

podziału dostępnych zasobów pomiędzy różnych użytkowników oraz rozsądne wykorzystanie instrumentów 

regulacyjnych i rynkowych do rozdziału wody w sposób przejrzysty, sprawiedliwy i efektywny. 

- realizacji zadań ograniczających skutki suszy zgodnie z koncepcją zintegrowanego zarządzania zasobami 

wodnymi (IWRM), (GWP, 2000: 22) 

 

NR  
II - 4 

Realizacja zadań Programów Małej Retencji wodnej 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 
wojewódzkie zarządy melioracji i urządzeń wodnych 

Uwarunkowania realizacji działania 
Tryb realizacji inwestycji małej retencji określają zapisy:  
co do lokalizacji - ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80 poz. 717 z póź. zm.) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U.  2006  nr  156  poz.  1118  –  tekst  jednolity  z  późniejszymi  
zmianami),   
co do  opracowania dokumentacji,  zarówno  koncepcyjnej  jak  i  projektowej określają 
wymogi  zawarte  w ustawach:  Prawo  ochrony  środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  
roku  (Dz. U.  2006  nr  129  poz. 902),  Prawo wodne  (Dz. U.  2012  nr  0  poz.  145) oraz 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2002, Nr 92, poz. 880). 

Opis działania 
Realizacja zadań PMR z nadaniem priorytetu działaniom w obszarach klasy I szczególnie 
narażonych na skutki suszy i wymagających szczególnych działań łagodzących. 

NR  

II - 5 

Projekty edukacyjne i działania służące upowszechnianiu wiedzy oraz 

informowaniu opinii publicznej w tym działań na rzecz aktywizacji do udziału w  

konsultacjach społecznych 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej; wojewódzkie zarządy melioracji i 

urządzeń wodnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; zakłady wodociągów 

i kanalizacji, NFOŚiGW i inne 

Uwarunkowania realizacji działania 

Tryb określają zakresy działań poszczególnych instytucji i programy przez nie realizowane.  

Zadania określane i wdrażane wraz z ogłoszeniem planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

Opis działania 

Upowszechnianie wiedzy przez edukację oraz informowanie opinii publicznej  o problemie 

zagrożenia suszą (klęską suszy) warunkach realizacji potrzeb wodnych w czasie klęski suszy 

sposobach zapobiegania i łagodzenia skutków suszy. Tworzenie i wdrażanie projektów 
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działań na rzecz aktywizacji do udziału w  konsultacjach społecznych nad sprawami 

związanymi z inwestycjami i planami działań na rzecz łagodzenia skutków suszy. Edukacja i 

informowanie społeczeństwa o możliwych rozwiązaniach ograniczających skutki suszy jakie 

mogą być realizowane w ramach indywidualnych gospodarstw domowych. Do działań tych 

należy zaliczyć promowanie oszczędnego gospodarowania zasobami wodnymi w warunkach 

codziennych czyli kształtowanie nawyków oszczędnego korzystania z wody; akcje 

edukacyjne mające na celu wyjaśnianie społeczeństwu istoty problemu zjawiska suszy i 

klęski suszy. Wprowadzenie do programów edukacji w ramach ekologicznych ścieżek 

dydaktycznych tematów związanych z oszczędzaniem wody oraz pożądanymi zachowaniami 

konsumentów wody w czasie suszy. 

NR  

II - 6 
Agregacja sieci wodociągowej 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

zakłady wodociągów i kanalizacji w porozumieniu z dyrektorem regionalnego zarządu 

gospodarki wodnej 

Uwarunkowania realizacji działania 

Aktualizacja i ocena potrzeb zmian przebiegu sieci wodociągowej i planów rozbudowy 

infrastruktury wodociągowej w terenach wymagających szczególnych działań łagodzących 

skutki suszy oraz terenów do nich przyległych. 

Opis działania 

Budowa i rozbudowa systemów  sieci wodociągowej w kierunku agregacji i tworzenia 

alternatywnych połączeń, uruchamianych w czasie wprowadzenia klęski suszy, wodociągów 

zaopatrujących obszary dotknięte klęską suszy. Włączenie zaopatrzenia z sieci 

wodociągowej regionu nie objętego suszą hydrologiczną także na warunkach przerzutu 

wody między dorzeczami czy JCWPd.  

Włączenie w systemy zaopatrzenia w wodę lokalnych rozwiązań opartych na retencji wód 

deszczowych; zgromadzone zasoby wód deszczowych w czasie suszy mogą być 

wykorzystane np. do podlewania zieleni miejskiej i ogrodów działkowych, mycia 

samochodów itp.  
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NR  

II - 7 
Wdrożenie środków zarządzania popytem na zasoby wodne 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej; dyrektorzy wojewódzkich zarządów 

melioracji i urządzeń wodnych 

Uwarunkowania realizacji działania 

Propozycja sformułowania zapisów nakładających obowiązek na użytkowników zasobów 

wodnych stosowania na terenach narażonych na skutki suszy rozwiązań lub wdrażania 

rozwiązań ograniczających popyt na wodę w czasie trwania klęski suszy i w warunkach stanu 

alarmowego np. obiegi zamknięte lub półotwarte w zakładach produkcyjnych 

Opis działania 

Wskazanie zakresu i celu działań zawartych w  spisach m.in. DZIAŁAŃ PRZECIWKO 

NIEDOBOROM ZASOBÓW: Zarządzanie zasobami wodnymi, energetycznymi i gruntami na 

rzecz zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu (źródło: EUROPEJSKIE 

SPRAWOZDANIE W SPRAWIE ROZWOJU 2011/2012). Wdrożenia założeń zawartych ww. 

dokumentach. 

NR  

II - 8 
Śledzenie raportów SMSR i IMGW oraz PIG 

Podmiot odpowiedzialny za realizację 

dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej; dyrektorzy wojewódzkich zarządów 

melioracji i urządzeń wodnych 

Uwarunkowania realizacji działania 

Sformułowanie i wcielenie zapisów nakładających obowiązek na ZMiUW i RZGW do 

korzystania monitoringu zjawiska suszy hydrologicznej, hydrogeologicznej i rolniczej. 

Realizacja może zostać oparta o wypracowane porozumienia z IMGW, IUNG, PIG w ramach 

których zostaną sformułowane zasady raportowania i ostrzegania o zaistnieniu danego 

stanu suszy.   

Opis działania 

Nałożenie obowiązku na ZWiUW i RZGW  
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Ogólna klasyfikacja działań wg czasookresu w jakim są realizowane: 

DZIAŁANIA PREWENCYJNE I 
INTERWENCYJNE 

DZIAŁANIA WYPRZEDZAJĄCE SUSZĘ 

I-2;   I-2a;   I-2b;  I-2c-1;  I-2c-2;  I-2c-3;    

I-2c-4;   II-2 

 

II-1;  II-3;  II-4;  II-5;  II-6;  II-7;  II-8 

 

Nr działań zgodnie z katalogiem 

8. Wyniki analiz elementu G  

Określenie listy działań priorytetowych wraz z oceną ich skuteczności w zhierarchizowanych 

obszarach narażonych na skutki występowania suszy, w tym propozycje budowy, rozbudowy 

lub przebudowy urządzeń wodnych. 

 W zakresie gospodarki wodnej priorytety działań wpisywane są m.in.  w  dokumenty 

strategiczne województw. W strategii do 2015r. dla miasta wymieniono działania 

wymagające realizacji w trybie natychmiastowym, krótkoterminowym oraz 

długoterminowym. Masterplan gospodarki Wodno-Ściekowej zawarty w strategii przewiduje 

do realizacji natychmiastowej działania związane z kontynuacją prac nad rozpoznaniem i 

inwentaryzacją stanu istniejącego sieci wodociągowej 

(http://www.szczecin.pl/Strategia/_pl/05_informacje/html/masterplan/p7.html). Krótkoterminowa i 

długoterminowa perspektywa działań także wymienia prace w zakresie poprawy jakości 

dystrybucji wody zaś działania te przekładają się bezpośrednio na  łagodzenie skutków suszy, 

tj. planowane inwestycje dotyczą usprawnienia i przebudowy sieci dystrybucji wody w 

magistralach wodociągowych. Natomiast działania na skalę regionów wodnych jako 

priorytetowe przedkładają realizację inwestycji zawartych w Programach Małej Retencji. Do 

najważniejszych priorytetowych działań z zakresu łagodzenia skutków suszy należą:  

− wykonanie zbiorników retencyjnych na obszarach wiejskich i leśnych. 

− wyrównanie przepływów niskich poniżej przekroju piętrzenia,  

− odbudowa, remont i budowę nowych progów korekcyjnych w ciekach, 

− odbudowa, budowa i modernizacja stawów rybnych, 

− zwiększenie powierzchni jezior i stawów 
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− rozbudowa najmniejszych obiektów małej retencji tj. oczek i krajobrazowych 

zbiorników wodnych,  

− wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i 

bagien oraz trwałych użytków zielonych,  

− poprawa stosunków wodnych na obszarach przyrodniczo cennych i osuszanych w 

ostatnich dekadach. 

Ważnym głosem w dyskusji jest katalog działań zestawiony przez środowisko NGO oraz 

środowiska naukowo-eksperckie, który wskazuje 12 głównych działań jakie powinny być 

przedsięwzięte na różnych szczeblach i zakresach administracji. Są to: 

1. rozszerzenie zapisów ustawy Prawo Wodne w zakresach dotyczących susz, 

2. poddanie gruntownej rewizji całości prawodawstwa, dotyczącego ochrony przed suszą, 

3. uproszczenie procedur prawnych w zakresie pozwoleń na tworzenie obiektów małej 

retencji, 

4. opracowanie i wdrożenie systemu funkcjonowania jednostek organizacyjnych, 

monitorujących zjawisko  suszy, 

5. potraktowanie melioracji rolniczych jako ważnego instrumentu przeciwdziałania skutkom 

suszy, 

6. wprowadzenie do programu rolno-środowiskowego (Oś 2 działanie 2.2) Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 działań uwzględniających podpiętrzanie wody 

przez rolników na cennych przyrodniczo i gospodarczo dolinowych łąkach i pastwiskach, 

7. aktywowanie nawadniania na obszarach uzbrojonych w sieć odwadniająco-nawadniającą 

8. wprowadzenie systemu nawadniania na obszarach dolinowych dotychczas tylko 

odwadnianych,  

9. opracowanie i wdrożenie lokalnych systemów monitorowania susz, 

10.  wprowadzenie efektywnych systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem suszą, 

11. opracowanie i wdrożenie strategii przeciwdziałania skutkom susz w rolnictwie,  

12. a także wypracowanie przy współudziale jednostek naukowych optymalnej definicji suszy 

(źródło: 2008, Szpulecka M., Unia wobec suszy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego). 

 

Priorytetowe działania jakie w ramach przeciwdziałania i łagodzeniu skutków suszy jakie 

powinny być przedsięwzięte nakłada ustawa Prawo wodne - DZIAŁ Vb Ochrona przed suszą, 

Art. 88r. Należą do nich działania w zakresie: 

− powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  

− budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;  
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− wprowadzenia niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz 

zmian naturalnej i sztucznej retencji.  

Natomiast dokonany w ramach Sprawozdania Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady z 

2011r. przegląd polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz wskazał jako wiodące trzy 

elementy:  

− oszczędne gospodarowanie wodą (w rolnictwie i środowisku miejskim);  

− lepsze planowanie (zarządzanie zapotrzebowaniem, planowanie przestrzenne, utworzenie 

obserwatorium ds. susz i opracowanie wskaźników, większe uwzględnienie kwestii 

niedoboru wody i susz w planach gospodarowania wodami w dorzeczu oraz w polityce 

poszczególnych sektorów);   

− odpowiednie instrumenty wykonawcze (takie jak finansowanie oszczędnego 

gospodarowania wodą, ustalanie cen wody, rozdział wody)  (źródło: COM(2007) 414 wersja 

ostateczna, Trzecie sprawozdanie uzupełniające komunikat w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego 

niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej).  

 Wskazanie konkretnych rozwiązań i ich lokalizacji (np. budowy, przebudowy urządzeń 

wodnych) prześledzono na podstawie inwestycji małej retencji planowanych do realizacji do 

2015 roku. Zaplanowane działania w obszarze i ich typologię przedstawiono w rozdziale 

omawiającym wyniki elementu E (rozdział 6). Potrzeby ujęte w priorytetowe działania 

wskazują, iż przedsięwzięcia budowy nowych i rozbudowy istniejących urządzeń wodnych są 

adekwatne do stwierdzonych obszarów wymagających działań o najwyższym priorytecie  

przestrzennym (tab. 4.1.6, 4.1.7 oraz wyniki rozdziału 4.2, tab. 4.2.4). Wymienione w 

tabelach obszary uzasadniają celowość zaplanowanych inwestycji łagodzących skutki suszy 

hydrologicznej i hydrogeologicznej.  

 Lista działań priorytetowych w obszarze RZGW w Szczecinie stanowi zatem integrację 

wszystkich przytoczonych w opracowaniu inwestycji i projektów, oraz działań zestawionych 

w katalogu. Skuteczność działań priorytetowych określona jest przez odniesienie do zlewni i 

JCWPd, w których stwierdzono wysoki poziom narażenia na skutki suszy a zatem konieczność 

realizacji inwestycji i przedsięwzięć jest bardzo wysoka i bezapelacyjna. Bowiem każde 
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działania służące poprawie stosunków wodnych, zwiększenia retencyjności czy zamiany w 

użytkowaniu wód w terenach zagrożonych suszą są celowe i wykazywać będą skuteczność.  

Listę działań priorytetowych wyprzedzających suszę dla obszaru działania RZGW w Szczecinie 

tworzą: 

I.  inwestycje zawarte w Programach Małej Retencji, tj.: 

a. wykonanie zaplanowanych zbiorników retencyjnych zbiorników retencji sterowanej 

oraz rozbudowa najmniejszych obiektów małej retencji, 

b. prace naprawcze na istniejącej infrastrukturze hydrotechnicznej obiektów małej 

retencji, czyli budowa i modernizacja stawów rybnych, odbudowa, remont i budowa 

nowych progów korekcyjnych w ciekach,  

c. wykorzystanie istniejących systemów nawodnień w celu utrzymania mokradeł i 

bagien oraz trwałych użytków zielonych (czyli poprawa stosunków wodnych na 

obszarach przyrodniczo cennych i podmokłych). 

 

II.  inwestycje związane z przebudową lub reorganizacją infrastruktury wodociągowej 

a. 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),  

b. agregacja sieci wodociągowej i budowa nowych nitek sieci doprowadzających wodę 

do terenów sąsiednich (umożliwienie przerzutów wody między zlewniami w celu 

zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia ludności w wodę pitną),  

c. w zlewniach i JCWPd wymagających szczególnych działań łagodzących skutki suszy 

przygotowanie strategii i wskazanie alternatywnych źródeł zaopatrzenia  w wodę w 

czasie kęski suszy (w terenach w których popyt na wodę pitną jest zaspokajany z 

zasobów wód powierzchniowych wskazanie ujęć wód podziemnych, z których w 

czasie suszy będzie realizowane zaopatrzenie lub/i wskazanie rozwiązań importu 

wody; zaś w obszarach  zaopatrywanych z wód podziemnych wskazanie innych ujęć 

czerpiących wody np. z głębszych niedotkniętych zjawiskiem suszy poziomów 

wodonośnych; w obu przypadkach należy określić możliwą, dopuszczalną wielkość 

poborów.  

 

III.  inwestycje związane propagowaniem i wdrożeniem systemów wodooszczędnych w 

przemyśle oraz w  gospodarstwach indywidualnych  

a. wprowadzenie zmian na drodze aktualizacji pozwoleń wodnoprawnych dla 

przedsiębiorstw korzystających z własnych ujęć wody, przez zmiany zapisów co do 

korzystania z wód w warunkach klęski suszy i stanu alarmowego suszy; 
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b. prowadzanie działań edukacyjnych podnoszących świadomość społeczną w zakresie 

zjawiska suszy oraz możliwości ograniczenia skutków suszy a także kształtowanie 

zachowań konsumpcji wody w czasie suszy oraz sposobów radzenia z suszą w 

gospodarstwach indywidualnych osiedli miejskich i wiejskich. W ramach tego 

działania należy przeprowadzić, akcje informacyjno-edukacyjne oraz promocyjne dla 

rozwiązań wodooszczędnych w tym przydomowego retencjonowania wód 

deszczowych.   

IV.  działania ograniczające skutki suszy hydrogeologicznej  

a. Podstawowe działania wyprzedzające suszę hydrogeologiczną to przede wszystkim 

inwestycje z zakresu małej retencji oraz usprawnienie i należyta konserwacja 

systemów melioracyjnych. Poprawa funkcjonalności, zwłaszcza systemów 

nawadniania jest sprawą ważną dla zapewnienia sztucznego zasilania wód 

pierwszego poziomu wodonośnego, którego stan hydrodynamiczny przenosi się na 

dopływy do głębszych poziomów użytkowych, co stanowi podstawowy układ zasilania 

wielowarstwowych systemów wodonośnych na tym obszarze.  A w warunkach 

hydrostrukturalnych jak w przypadku Uznamu, gdzie odkryty czwartorzędowy poziom 

jest bazowym dla głównych ujęć (uj. „Wydrzany”), system nawadniania poprawiałby 

warunki zasilania w sposób bezpośredni, niestety na aspekt ilościowy nakładają się tu 

problemy jakościowe związane z zasoleniem. Postępująca od wielu lat ingresja wód 

słonych i trudności z pozyskaniem odpowiedniej ilości wody słodkiej to kluczowe 

zagadnienie. Płytkie występowanie wód słonych ogranicza możliwości wykorzystania 

wód podziemnych do celów użytkowych i prowadzi do degradacji zasobów wód 

słodkich. W sytuacji tak szczególnej, jak właśnie zaopatrzenie rejonu Świnoujścia 

należałoby rozważyć różne warianty ewentualnych możliwości dodatkowego zasilania 

w okresach suszy i nakładającej się zwiększanej sezonowo eksploatacji, co powinno 

być przedmiotem osobnych prac badawczych i dalszej analizy na numerycznych 

modelach filtracji. Dotychczasowe ustalenia wskazują (Gurwin i Krawiec, 2010), że 

dopływ boczny do obszaru jest formowany głównie od strony SW, gdzie wskutek 

rozwoju leja depresji na ujęciu „Wydrzany” następuje wzmożona infiltracja wód 

powierzchniowych z Zalewu Szczecińskiego, w ilości 1143 m3/d, przy średnim 

poziomie eksploatacji. W powiązaniu z ładunkiem chlorków w wodach 

powierzchniowych można ocenić potencjalny stopień zasolenia będący wynikiem 

tych dopływów. Dlatego w tym wypadku wykorzystanie wód powierzchniowych do 

nawadniania i wzrostu zasilania może być problematyczny. Należy pamiętać, że jest 

to obszar bardzo wrażliwy na wszelkie zmiany hydrodynamiczne, czyli zwłaszcza na 

obniżenie zwierciadła wody i zwiększony pobór w warunkach suszy; Oprócz dalszej 

optymalizacji poboru, należy zatem również rozważyć możliwości przerzutu wód 

dobrej jakości z obszarów sąsiednich. 



„Projekt planu występowania zjawiska suszy w regionach wodnych RZGW w Szczecinie wraz ze wskazaniem 
obszarów najbardziej narażonych na jej skutki” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. ul. Al. Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-
39  tel. 32 7008387, fax 32 7008386 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

233 
 

b. Wobec powyższego do działań podstawowych należy przede wszystkim włączyć 

stacjonarny numeryczny model filtracji w warunkach ruchu nieustalonego, na którym 

odtwarzane byłyby zawczasu m.in. właśnie stany ekstremalne, takie jak w warunkach 

suszy. Do tego konieczny jest też sprawnie działający automatyczny system 

monitoringu. Można wówczas przeprowadzić optymalizację pracy ujęć w warunkach 

suszy i zaprojektować działania wyprzedające okres suszy (głównie optymalizacja 

poborów, rozkładu zasilania, czy również symulacje barier hydraulicznych); 

c. Każde prace hydrotechniczne, czy budowlane na tym obszarze, ingerujące w warstwę 

wodonośną i obszar zasobowy ujęć należy poprzedzić wnikliwą analizą 

hydrogeologiczną z oceną takiego oddziaływania; 

d. Wymienione wcześniej inwestycje małej retencji wodnej oraz renaturalizacji 

(rehabilitacji) odcinków koryt rzecznych. 

 Listę działań priorytetowych prewencyjnych i interwencyjnych dla obszaru działania 

RZGW w Szczecinie tworzą wszystkie zapisy katalogu związane z działaniami realizowanymi w 

czasie wprowadzonych i ogłoszonych stanów suszy, tj. stanu ostrzegawczego, alarmowego i 

klęski suszy.   

 Na terenie działania RZGW w Szczecinie obszarami, w których w pierwszej kolejności 

należy wdrożyć działania priorytetowe z powyższej listy to: 

Zlewnie:  
                Wieprzy, Odry, Parsęty, Radwi, Starej Świny, Iny oraz Gowenicy, Wołczenicy, Uklei; 

Reskiej Węgorzy, Pliszki i Illanki 
                (20 78 109 112 124 127 143 145 160 161 162 173 183 196 200 210) 
JCWPd: 
1 (PL_GB_6700_001); 5 (PL_GB_6800_005); 9 (PL_GB_6800_009) 

 Obszarami które także powinny zostać objęte działaniami priorytetowymi czasowo 

równolegle lub tuż po inwestycjach zaplanowanych w wymienionych powyżej zlewniach i 

JCWPd to: 

Zlewnie:  Regi, pozostałe zlewnie cząstkowe Odry, Odry Zachodniej, Starej Regi, Kanał Liwia 
Łuża, Przymorza od Cieśniny Świny do Cieśniny Dziwny i Cieśniny Świny do Cieśniny 
Dziwny, Dębicy, prawostronne i lewostronne  zlewnie Zalewu Szczecińskiego, 
Mołstowa(147, 156, 126, 146, 153, 168, 199, 202, 123, 142, 81, 84, 95, 133, 134, 
138, 149, 154, 177, 135) 

JCWPd: 3 (PL_GB_6900_003), 4  (PL_GB_6900_004),23 (PL_GB_6900_023), 58 
(PL_GB_6320_058) 
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9. Wyniki analiz elementu H  

Wskazanie propozycji zakresu działań priorytetowych w zakresie korzystania z zasobów 

wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji - koniecznych do uwzględnienia w planie 

przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry i Pomorza 

Zachodniego oraz Uecker. 

 Spośród działań wymienionych w katalogu jako działania priorytetowe w zakresie 

korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji jakie powinny 

znaleźć się w planie należy podać wszystkie działania wyprzedzające suszę oraz działania 

ujęte w elemencie F, oraz G. W zakresie katalogu działaniami priorytetowymi 

wprowadzającymi zmiany w zakresie korzystania z zasobów wodnych i zmian retencji są  w 

szczególności (w nawiasie nr działania wg katalogu): 

II - 2 ZMIANY W KORZYSTANIU Z WÓD  - ZMIANY POBORU WODY 

II - 6 AGREGACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ 

II - 4 REALIZACJA ZADAŃ PROGRAMÓW MAŁEJ RETENCJI WODNEJ  

II - 7 WDROŻENIE ŚRODKÓW ZARZĄDZANIA POPYTEM NA ZASOBY WODNE 

II - 3 WSKAZANIE ŚRODKÓW OGRANICZAJĄCYCH SKUTKI SUSZY W RAMACH 

ISTNIEJĄCYCH KODEKSÓW DOBREJ PRAKTYKI 

 

 Działania te są konieczne do uwzględnienia w planie przeciwdziałania skutkom suszy 

w obszarze regionów wodnych Dolnej Odry i Pomorza Zachodniego oraz Uecker i obejmują 

sferę zarówno korzystania z wód czyli ich funkcją jest ograniczać pobór w czasie stanu 

alarmowego i ostrzegawczego suszy, a także wprowadzają zmiany w ramach naturalnej i 

sztucznej retencji przez kształtowanie jej wielkości a także jakości zasobów.  

 Lista działań priorytetowych koniecznych do uwzględnienia w planie składa się z 

wszystkich wymienionych i zhierarchizowanych działań rozdziału 8 oraz uwzględnionych w 

katalogu (rozdz. 7). Konstrukcja katalogu zakłada wdrożenie wszystkich działań, żadne z 

działań nie ma charakteru fakultatywnego. (Oczywiście celowość działań określa 

występowanie obiektów hydrograficznych wskazanych do przebudowy bądź budowy oraz 
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infrastruktury którą należy zmodernizować lub rozbudować.) Stąd też plan przeciwdziałania 

skutkom suszy powinien być dokumentem kompleksowym i w żadnym wypadku nie 

odnoszącym się jedynie do wybranych zakresów działań. Zgodnie z koncepcją i zasadami 

IWRM jedynie zintegrowane zarządzanie zasobami wodnymi jest w stanie przynieść 

pożądane rezultaty w postaci ograniczenia skutków suszy.  

 

10. Wyniki analiz elementu I  

Przedstawienie wskaźnikowych wytycznych do sporządzenia planu przeciwdziałania skutkom 

suszy w obszarze regionów wodnych DOiPZ oraz Uecker. 

 Wskaźnikowe wytyczne do sporządzenia planu przeciwdziałania skutkom suszy 

zrealizowano zgodnie z wytycznymi ustawy Prawo wodne w zakresie wcześniej 

przytaczanych artykułów. Podane w ustawie elementy jakie winien zawierać plan 

przeciwdziałania skutkom suszy uzupełniono o części opracowanie, których jest niezbędne 

by móc zrealizować zadania ustawy. Wytyczne przygotowano w formie spisu z podaniem 

zakresu poszczególnych elementów oraz wskazaniem ogólnego zakresu metodycznego 

koniecznego do ich osiągnięcia. Na zielono podano odwołania do rozdziałów oraz 

konkretnych zestawień wynikowych (tabel, rysunków) których treści stanowią wskaźnikowy 

przykład zrealizowanych elementów planu przeciwdziałania skutkom suszy. 

WSKAŹNIKOWE WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA PLANU PRZECIWDZIAŁANIA 

SKUTKOM SUSZY 

1. Dla obszarów regionów wodnych przygotowanie wstępnej oceny ryzyka wystąpienia 

suszy. W ocenie tej należy zawrzeć zarówno opisy jak i prezentacje kartograficzne: 

1.1. Opis historycznych zdarzeń/okresów: 

1.1.1.  okresów deficytów opadowych (susz meteorologicznych i susz rolniczych) - 

opis w zakresie podania liczby lat suchych i lat z niekorzystnymi warunkami 

okresu wegetacyjnego (treści Rozdz. 3.1 wraz z rys. 3.1.4, 3.1.5, 3.1.9, 3.1.10, 

tab. 3.1.2, zał. IIa-f, III   i   treści Rozdz.3.2 wraz z rys. 3.2.1, zał. II, III, IV);  
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1.1.2. zdarzeń susz hydrologicznej - opis w zakresie podania okresów występowania 

niżówek wyznaczonych wg przepływu granicznego równemu wielkości 

przepływu nienaruszalnego, analiza czasu trwania niżówek ich głębokości i dla 

całego wielolecia wielkości średniego przepływu niżówki, wyznaczenie i analiza 

średniego odpływu jednostkowego niżówki (treści Rozdz. 3.4 wraz z rys. 3.4.3, 

3.4.4, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10 A-B-C, 3.4.11 A-B, 3.4.12, tab. 3.4., 

3.4.4);  

1.1.3.  zdarzeń suszy hydrogeologicznej - opis w zakresie podania okresów 

występowania niżówek hydrogeologicznych wraz z podaniem ich intensywności 

(treści Rozdz. 3.5  wraz z rys. 3.5.4, 3.5.5, 3.5.6, tab. 3.5.2, 3.5.3, 3.5.5, zał. 1, 2, 

3,   V - VIII); 

 

Ogólne wytyczne i wymagane metody analityczne (Rozdz. 2 - METODYKA): 

− Długość wielolecia na podstawie którego będzie realizowany opis zdarzeń 
historycznych: 20 -15 lat  - zapewnia dobrą wiarygodność wyników. 

− Metody analityczne służące identyfikacji i oceny intensywności (w nawiasach podano 

zakres i charakter niezbędnych danych):  
Ad. 1.1.1.  

- Liczba dni bez opadu (sumy dobowe opadów); - klasyfikacja sum miesięcznych i 

rocznych opadów z wykorzystaniem metody Kaczorowskiej (sumy miesięczne opadów);  

Ad. 1.1.2.  

- uproszona metoda wyznaczanie przepływu nienaruszalnego Qnn wg H Kostrzewy 

wg kryterium hydrobiologicznego (SSQ; SNQ); - liczba zdarzeń czas trwania okresów z 

przepływem poniżej Qnn w ciągu roku i w miesiącach każdego roku oraz głębokość 

maksymalna niżówki, wielkość niedoboru przepływu niżówki ekstremalnej, średni 

przepływ niżówki roczny i wieloletni dla każdego wodowskazu (przepływ dobowy i NQ), 

liczba miesięcy  z niżówką (NQ), odpływ jednostkowy niżówki (A - powierzchnia zlewni w 

km
2
); 

Ad. 1.1.3.  

-  ocena niżówki (suszy) hydrogeologicznej i intensywności metodą Kazimierskiego i 

in. (PIG-PIB) (analiza stanów SNG, NNG, ½ (SNG + NNG)) , gdzie SNG – średni niski stan położenia 

zwierciadła jako średnia z najniższych stanów rocznych (tzw. stan średni niski) z okresu wielolecia, 

NNG- najniższe obserwowane w okresie wielolecia położenie zwierciadła (tzw. stan najniższy z niskich), 

G – stan aktualny położenia zwierciadła wody;  - procentowy udział stanów poniżej wartości 

średniej z minimów w okresie obserwacji,  - statystyczna analiza w szeregach 

czasowych średniej ruchomej z odniesieniem do standardowego odchylenia zgodnie z 
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propozycją Tarka i Staśko (2010). 

 

1.2. Mapy obszarów regionów wodnych, z naniesioną siecią obiektów hydrograficznych 

oraz granicami zlewni, ukazujące: 

a. - rozmieszczenie obszarów o niekorzystnych warunkach glebowych sprzyjających 

suszy rolniczej; w raz z oceną warunków podatności gleb na suszę oraz 

wydzielenia obszarów o warunkach glebowych sprzyjających powstawaniu suszy 

glebowej (treści Rozdz. 3.2  wraz z rys. 3.2.5; Rozdz. 4.1, rys. 4.1.3, 4.1.4); 

b. - wyniki analiz historycznych susz meteorologicznych i susz rolniczych (treści 

Rozdz. 3.1 wraz z rys. 3.1.4, 3.1.6  Rozdz.  3.2  wraz z rys. 3.2.1); 

c. - wyniki analiz historycznych susz hydrologicznych i  analiza zasobności obszaru w 

warunkach suszy hydrologicznej - analiza także w układzie zlewniowym (zlewni 3-

rzędu); mapa obszarów najbardziej narażonych na występowanie suszy 

hydrologicznej (treści Rozdz. 3.4  wraz z rys. 3.4.4, 3.4.6, 3.4.8, 3.4.10A-C, 

3.4.11A-B, treści Rozdz. 4.1 wraz z rys. 4.1.1); 

d. - wyniki analiz historycznych susz hydrogeologicznych - analiza i wizualizacja w 

układzie JCWPd; mapa obszarów najbardziej narażonych na występowanie suszy 

hydrogeologicznej (treści Rozdz. 3.5  wraz z rys. 3.5.4, 3.5.6, treści Rozdz. 

4.2wraz z rys 4.1.2); 

 

Ogólne wytyczne i wymagane metody analityczne: 

− Oprogramowanie GIS oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 

− Podstawowe dane cyfrowe w formacie wektorowym: - MPHP; - granice regionów 
wodnych i JCWPd; mapa glebowa 1 : 500 000; punkty lokalizacji posterunków 
opadowych, wodowskazowych, monitoringu wód podziemnych. 

− Metody wizualizacji i analiz przestrzennych:  
Ad. a.  

- analizy przestrzenne polegające na wyznaczeniu w każdej zlewni 3-rzędu udziału 

gleb w klasie I i II; wskazanie zlewni o największym udziale gleb o warunkach 

sprzyjających suszy rolniczej; 

Ad. b.  

- wizualizacja wyników w punktach; 

Ad. c.  

- wizualizacja wyników w punktach; interpolacja metoda krygingu wyników średniego 

odpływu niżówki; analiza agregująca przez uśrednianie wyniki interpolacji zlewni 3-

rzędu; 

Ad. d.  

- wizualizacja wyników w punktach; prezentacja wyników w układzie JCWPd 
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1.3.  Ocena potencjalnych negatywnych skutków suszy mogących wystąpić w 

przyszłości w zakresie aspektów: 

I. zaopatrzenia ludności w wodę do przeznaczoną do spożycia; 

II. zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności rolnictwa z 

rozróżnieniem na produkcję roślinną i zwierzęcą. 

z uwzględnieniem:  

a) analizy potrzeb wodnych użytkowników w podziale na aspekty I i II i źródła zaopatrzenia 

(wody powierzchniowe, wody podziemne) (treści Rozdz. 4.1 i 4.2  wraz z rys. 4.1.5, 4.1.7-

4.1.10, tab. 4.1.7, 4.2.2, 4.2.3); 

b)  wyników zhierarchizowanych obszarów narażonych na skutki występowania suszy (treści 

Rozdz. 4.1  wraz z rys. 4.1.11, 4.1.12);  

c)  wskazanie obszarów wymagających działań łagodzących (wizualizacje rys. 4.1.11, 4.1.12, 

4.2.3, 4.2.4, tab. 4.1.7). 

Ogólne wytyczne i wymagane metody analityczne: 

− Oprogramowanie GIS oraz arkusz kalkulacyjny MS Excel 

− Podstawowe dane cyfrowe w formacie wektorowym: - MPHP; - granice regionów 
wodnych i JCWPd; 

− Dane katastralne nt. wielkości poborów dopuszczalnych w pozwoleniach wodno 
prawnych oraz przeznaczenia ujmowanych wód sklasyfikowanych wg aspektów I i 
II 

− Metody analityczne oraz wizualizacji wyników: 
Ad. a.  

- analizy mające na celu zobrazowanie użytkowania wód, wyznaczenie wielkości 

poborów wód powierzchniowych dla każdej zlewni 3-rzedu jako średniego poboru 

jednostkowego z danej zlewni [l/s z km2]; wyznaczenie wielkości poborów wód 

podziemnych dla każdej JCWPd; 

Ad. b.  

- analizy hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy w podziale na skutki 

suszy względem wód powierzchniowych i podziemnych; hierarchizacja w ramach 

jednostek podstawowych tj. zlewni 3-rzędu i JCWPd; mapy wyników hierarchizacji - 

analizy wymagają wykorzystania narzędzi  oprogramowania GIS 

Ad. c.  

- interpretacja zwizualizowanych wyników hierarchizacji. 
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2. Przeprowadzenie analizy możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;  

w oparciu o:  

2.1. - wyniki analizy wielkości zasobów dyspozycyjnych wód powierzchniowych 

podziemnych (treści Rozdz. 3.5  i 6 wraz z rys. 6.1); 

2.2. - przegląd typów i rozmieszczenia środków zaplanowanych w ramach Programów 

Małej Retencji (PMR) służących powiększeniu potencjału retencyjnego zlewni (treści 

Rozdz. 6 wraz z rys. 6.2, 6.3, 6.4, tab. 6.1); 

2.3. - wskazanie w ramach obszarów zlewni i JCWPd zakresu działań służących 

powiększeniu dyspozycyjnych zasobów wodnych wraz z ogólną oceną ich celowości. 

Analiza ogólnej celowości działań prowadzona na podstawie zestawienia warunków 

dyspozycyjności zasobów z wielkościami poborów dopuszczonych pozwoleniami 

wodnoprawnymi oraz planami rozbudowy i poprawy kondycji małej retencji (treści 

Rozdz. 6). 

 

3. Podanie propozycji budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych. 

Precyzyjne podanie zakresu planowanych inwestycji wraz z oceną celowość i 

możliwość realizacji - dla każdej inwestycji przedłożenie wyników szczegółowej 

analizy potrzeb gospodarczych, zarówno w zakresie gospodarki rolnej (w tym 

rybackiej), jak i leśnej; szczegółowej analizy konsekwencji przyrodniczych oraz analizy 

ekonomicznej przedsięwzięcia (treści Rozdz. 8). 

 

4. Propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian 

naturalnej i sztucznej retencji (treści Rozdz. 9). 

 

5. Katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy. W podziale na zakresy działań: 

(treści Rozdz. 7 - w tym  działania nr) 

5.1. instrumenty prawne  

5.2. instrumenty administracyjne 

5.3. instrumenty ekonomiczne i fiskalne 

5.4. kontrole poboru wody i kontrole emisji (I-2, I-2b, I-2c-1 i 2 i 3 i 4, II-6) 
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5.5. wdrożenie środków zarządzania popytem na zasoby wodne (j.w. oraz II-2, II-3, II-

7) 

5.6. wskazanie środków ograniczających skutki suszy w ramach istniejących kodeksów 

dobrej praktyki np.:  (II-3) 

- w zakresie gospodarki rolnej w zakresie fito- i  agromelioracji czy form produkcji 

rolnej np. jak uprawa roślin o zmniejszonym zapotrzebowaniu na wodę na 

terenach narażonych na susze;  

- w ramach zarządzania małą retencją w tym tworzenie i odtwarzanie terenów 

podmokłych; 

- efektywnego i ponownego użycia wody np. promowanie technologii 

oszczędzających wodę w przemyśle i wodooszczędnych technik nawodnień 

5.7. realizacja zadań Programów Małej Retencji wodnej (II-4) 

5.8. projekty konstrukcji 

5.9. projekty edukacyjne i działania służące upowszechnianiu wiedzy oraz 

informowaniu opinii publicznej w tym działań na rzecz aktywizacji do udziału w  

konsultacjach społecznych (II-5) 

5.10. projekty badawcze, rozwojowe i pokazowe 

5.11. inne właściwe środki. 

 

 Zgodnie z powyższym jako wskaźnikowe wytyczne dające podstawę do sporządzenia 

planu przeciwdziałania skutkom suszy, czyli zakresu charakterystyk wymaganych do 

stanowienia o konieczności przedsięwzięcia działań łagodzących skutki suszy w danym 

obszarze należy przyjąć zestaw wypracowanych wskaźników identyfikacji suszy 

(intensywności), procedur hierarchizacji obszarów i wyznaczonych wskaźników 

indykatywnych suszy.  W opracowaniu wykorzystano pełen zakres wskaźników i analiz, które 

należy wyznaczyć i przeprowadzić dla każdego obszaru i na podstawie których dokonywana 

jest ocena zagrożenia suszą, narażenia na skutki suszy wraz z hierarchizacją oraz ocena 

potrzeb wodnych. Zatem zakres tych wskaźników pozwala na jednoznaczne wskazanie 

obszarów, w których plan przeciwdziałania skutkom suszy powinien zostać opracowany i a 

jego postanowienia wdrożone.  Zakresy działań w punktach od 5.1 do 5.3 wynikają z zapisów 

ustawy Prawo wodne i wymagają przygotowania rozporządzeń oraz aktów wykonawczych 

prawa miejscowego. 
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Wykorzystane w opracowaniu dane z Programów Małej Retencji (PMR) 
 

"Program małej retencji województwa zachodniopomorskiego do roku 2015" z 2004r. wraz z 
aktualizacją z 2008r., Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie; 
 
"Program małej retencji województwa pomorskiego do roku 2015" z 2004r. 
wraz z aktualizacją z 2007r., Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku; 
 
"Program małej retencji wodnej w województwie lubuskim - aktualizacja programu" z 2004r. - 

Lubuski  Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Zielonej Górze. 
 
 
Ponadto wykorzystano następujące pozycje: 
 

 „Identyfikacja oddziaływań zmian poziomów wód podziemnych w regionie wodnym Dolnej 

Odry i Przymorza Zachodniego” - PIG o/Szczecin, 2006 

„Analiza stanu zasobów wodnych w obszarze RZGW Szczecin” - IMGW o/Poznań, 2002 

„Zasoby wód powierzchniowych województwa szczecińskiego”, Hydrologia Regionalna, Biuro 

Studiów, Opinii i Ekspertyz w Słupsku, 2000 
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