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1 WPROWADZENIE 

Susza jest zjawiskiem naturalnym, oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych 
warunkach naturalnych. Zjawisko to występuje we wszystkich strefach klimatycznych. Wystąpieniu 
suszy nie można zapobiec, ale dzięki zrozumieniu mechanizmów jej powstawania oraz określeniu 
warunków sprzyjających jej rozprzestrzenianiu, można ograniczać skutki tego zjawiska (van Lanen et 
al. 2016; Tokarczyk et al. 2017; IDMP CEE, 2019). Negatywny wpływ suszy na środowisko 
przyrodnicze oraz różne sektory działalności gospodarczej, w tym przemysł i gospodarkę komunalną a 
zwłaszcza rolnictwo, zależy nie tylko od czasu trwania zjawiska, jego natężenia oraz zasięgu 
przestrzennego ale również od podatności środowiska, społeczeństwa i gospodarki na negatywne 
oddziaływanie suszy. Wiele czynników takich jak: nieracjonalne gospodarowanie wodą, w tym brak 
zrównoważonego zarządzania jej poborem, niewłaściwe użytkowanie gruntów, brak kształtowania 
oraz odtwarzania retencji naturalnej, może przyczyniać się do większego ryzyka suszy. Ponadto, 
współczesne zmiany klimatu są przyczyną wzrostu częstości ekstremalnych zdarzeń pogodowych. 
Projekcje klimatyczne przewidują, że wzrost temperatury powietrza może spowodować zwiększenie 
frekwencji i intensywności ekstremalnych zjawisk, w tym zjawiska suszy, dotyczy to również zlewni 
Nysy Łużyckiej (LfULG, 2020). 

W przypadku transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej należy zauważyć, że na obszarach nizinnych 
zlewni opady atmosferyczne są mniejsze niż na większości obszarów w Europie Środkowej. 
Czynnikami zwiększającymi zagrożenie suszą na tym obszarze jest silna antropopresja (poprzez 
górnictwo, energetykę wodną, użytkowanie gruntów) oraz brak spójnego podejścia metodycznego do 
szacowania zasobów wodnych, zwłaszcza w przypadku ich deficytu spowodowanego ekstremalnymi 
warunkami pogodowymi. Susza jest zjawiskiem nieregularnym (patrz rozdz. 6), w ostatnich latach 
najbardziej dotkliwe susze w zlewni Nysy Łużyckiej wystąpiły w latach: 2015 oraz 2018-2019.  

W latach 2012-2014 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy 

(IMGW-PIB) oraz Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie z Drezna (LfULG) wspólnie 

realizowały projekt NEYMO (Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i 

hydrologiczne, analiza i prognoza). Projekt dotyczył oceny warunków klimatycznych i trendów 

klimatycznych (LfULG, 2014a) oraz stanu i prognoz zasobów wodnych (LfULG, 2014b) w zlewni Nysy 

Łużyckiej. Ważnym aspektem NEYMO było opracowanie modeli bilansu wodnego do oceny i projekcji 

zasobów wodnych w warunkach zmian klimatu w zlewni transgranicznej Nysy Łużyckiej. Wyniki 

wskazały na malejące tendencje w zasobach wodnych od 1971 roku oraz w projekcjach do 2100 r. 

Natomiast obecny projekt NEYNO-NW (Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i 

hydrologiczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód) skupia się przede 

wszystkim na warunkach, kiedy zasoby wodne są ograniczone, mamy do czynienia z suszą. Projekt 

NEYMO-NW jest platformą współpracy obu instytucji w zakresie oceny i modelowania zasobów 

wodnych w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej w warunkach suszy. Opracowane wspólne polsko-

niemieckie podejście metodologiczne do szacowania zasobów wodnych w zlewni transgranicznej w 

warunkach suszy będzie podstawą spójnego zarządzania suszą i niskimi przepływami, które obejmuje 

działania prewencyjne mające na celu zwiększenie odporności na suszę oraz zmniejszenie 

potencjalnego ryzyka i wpływu suszy na działalność gospodarczą, społeczeństwo i środowisko.  

Dotychczasowe spotkania i debaty z interesariuszami projektu NEYMO-NW pozwoliły 

zidentyfikować wiele problemów związanych z wystąpieniem suszy w zlewni Nysy Łużyckiej, w tym: 

ograniczenie produkcji energii w elektrowniach wodnych, niedobory wody, zanikanie siedlisk 

wodnych i od wody zależnych, problemy z poborem wód powierzchniowych, straty w rolnictwie, 

degradacja gleb. 
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Niniejszy raport skupia się przede wszystkim na zdefiniowaniu suszy, przedstawieniu jej 

głównych cech i skutków oraz metod identyfikacji i oceny tego zjawiska. Przedstawiono również 

istniejące systemy monitorowania suszy i podejście do zarządzania ryzykiem suszy w Polsce i 

Saksonii. W kolejnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę suszy w zlewni Nysy Łużyckiej i jej 

otoczeniu (powiat zgorzelecki i żarski oraz powiat Goerlitz) na podstawie danych historycznych z lat 

1981-2019 w odniesieniu do normy 1981-2010 oraz ocenę suszy w latach 2018-2019 wraz z jej 

wpływem na wybrane sektory gospodarki (rolnictwo, leśnictwo i energetyka wodna), na 

społeczeństwo (gospodarka komunalna) oraz oddziaływanie na środowisko. 

 

2 CHARAKTERYSTYKA SUSZY 

Susza jest zjawiskiem naturalnym o zasięgu regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej 
średniej w określonych warunkach naturalnych. Susza jest czasową anomalią występującą we 
wszystkich strefach klimatycznych, w przeciwieństwie do suchości, która jest stałą cechą klimatu 
regionów o naturalnej ograniczonej dostępności wody. 

Susza jest zjawiskiem złożonym, gdyż jest rezultatem wielu naturalnych czynników i procesów 
wzajemnie na siebie oddziaływujących. Podstawowym warunkiem powstania i rozwoju suszy jest 
niedobór opadów. Tempo rozwoju, a co za tym idzie intensywność i dotkliwość suszy, zależą również 
od innych anomalii obserwowanych w środowisku naturalnym. W przypadku, gdy niskim opadom 
towarzyszy duże parowanie spowodowane wysoką temperaturą powietrza i usłonecznieniem, niską 
wilgotnością powietrza i silnym wiatrem, susza może wystąpić bardzo szybko. Opisane powyżej 
warunki meteorologiczne występują najczęściej w okresie wegetacyjnym, kiedy parowania jest 
najwyższe. Jeżeli takie warunki utrzymują się przez dłuższy czas, skutkują deficytem wilgotności gleby 
oraz obniżeniem przepływu w rzekach i poziomu wód podziemnych (Hisdal i Tallaksen, 2000). 

Susza jest często uważana za jedno z najbardziej złożonych zagrożeń naturalnych, które ma 
negatywny wpływ na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Dlatego też zagadnienie suszy mieści 
się w zakresie zainteresowania między innymi hydrologów, klimatologów, ekologów, hydrogeologów, 
rolników i leśników. 

Susza jest procesem dynamicznym, jej pierwszą fazą jest susza meteorologiczna 
(atmosferyczna), która następnie może przekształcić się w suszę glebową, a ostatecznie w suszę 
hydrologiczną. Warunki meteorologiczne podczas suszy mają wpływ na rozwój zjawiska oraz jego 
zasięg przestrzenny. 

Faza I - Susza meteorologiczna (atmosferyczna) to okres braku lub niedoboru opadów tzn. sumy 

opadów kształtują się poniżej wartości średnich w danych warunkach klimatycznych. 

Faza II - Susza glebowa  to okres, w którym wilgotność gleby jest niewystarczająca do zaspokojenia 

potrzeb wodnych roślin. 

III Faza - Susza hydrologiczna  to okres, w którym przepływy w rzekach kształtują się poniżej 

przepływu średniego, następuje obniżenie zwierciadła wody w jeziorach i sztucznych zbiornikach oraz 

obniżenie poziomu wód podziemnych. 

 Ponadto, biorąc pod uwagę skutki suszy, można wyróżnić suszę społeczno-ekonomiczną 

(Wilhite, Glantz, 1985). Odzwierciedla ona stres spowodowany deficytem wody w ekosystemach, 

który prowadzi do przekroczenia progu wrażliwości ekosystemów oraz późniejszych sprzężeń 

zwrotnych w systemach społeczno-ekonomicznych, np. zmniejszona produkcja rolna, mniejszy 

transport towarów, mniejsza produkcja energii elektrycznej. Susza społeczno-ekonomiczna związana 
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jest z niedoborem zaopatrzenia w wodę spowodowanego warunkami pogodowymi, gdy 

zapotrzebowanie na wodę przekracza jej dostępność. Susza gospodarcza może wystąpić po każdej 

fazie suszy (meteorologicznej, glebowej i hydrologicznej). Schemat przedstawiający  rozwój suszy jest 

zaprezentowany na rysunku 2.1. 

Ostatnio, nowe pojęcie tj. susza ekologiczna zostało zdefiniowane jako epizodyczny deficyt 

dostępności wody, który powoduje przekroczenie progu wrażliwości ekosystemów, co wpływa na 

funkcje ekosystemów (takie jak np. oczyszczanie wody i powietrza, zapobieganie erozji) oraz wyzwala 

sprzężenia zwrotne w systemach naturalnych i/lub społecznych (Crausbay et al. 2017).  

Należy zauważyć, że termin susza ma nieco odmienne znaczenie w różnych kontekstach i  nie 

zawsze można go przetłumaczyć 1:1. W języku niemieckim częściej stosuje się termin „Trockenheit” 

(suchość) zamiast „Dürre”, co jest bezpośrednim tłumaczeniem określenia susza (LfULG, 2015). 

„Dürre” w języku niemieckim najczęściej jest używany w odniesieniu do susz rolniczych, natomiast w  

meteorologii i hydrologii używanym terminem jest „Trockenheit”. 

 

 

 

Rys. 2.1. Schemat rozwoju zjawiska suszy (Źródło: zmodyfikowany na podstawie US National Drought 
Mitigation Center http://drought.unl.edu/) 

Suszę charakteryzują trzy podstawowe cechy:  
• intensywność (natężenie zjawiska),  
• czas trwania  
• zasięg przestrzenny.  
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Intensywność suszy jest określana jako odchylenie od warunków normalnych: opadów, 
wilgotności gleby, przepływów w rzekach oraz położenia zwierciadła wód podziemnych. Początkowo 
susza może zostać łatwo przerwana opadami deszczu, jednak wraz z upływem czasu zjawisko 
zwiększa swoją intensywność i dlatego jest coraz trudniej odwracalne. 

Susza najczęściej rozwija się powoli w wyniku zwiększającego się niedoboru wody. Często trudno 

jest ustalić, kiedy dokładnie zaczyna się susza. Podobnie trudno jest ustalić, kiedy susza się zakończyła 

oraz według jakich kryteriów należy to ocenić. Koniec suszy może być sygnalizowany przez warunki 

meteorologiczne i hydrologiczne lub przez malejący negatywny wpływ na środowisko oraz sektory 

gospodarki. Złożoność przebiegu oraz rozwoju zjawiska powoduje, że susza może trwać od kilku 

tygodni, miesięcy do nawet kilku lat, a jej nasilenie może być zmienne w czasie oraz przestrzennie.  

Przyczyny pojawienia się suszy są złożone. Wystąpienie zjawiska zależy nie tylko od 

wielkoskalowych procesów klimatotwórczych, jak obieg ciepła i wody, ale także od regionalnych i 

lokalnych warunków geograficznych. Propagacja suszy od fazy meteorologicznej do fazy suszy 

hydrologicznej zależy zarówno od warunków w zlewni (budowa geologiczna, użytkowanie terenu), 

jak też od przebiegu pogody (van Loon, 2015). Ponadto, występowanie suszy i jej rozwój uzależniony 

jest od przekształcenia w środowisku naturalnym w wyniku antropopresji. Działalność człowieka, 

poprzez nadmierną eksploatację zasobów wodnych, wylesianie, czy zwiększanie powierzchni 

uszczelnionych, wpływa na zmiany w strukturze bilansu cieplnego i wodnego oraz na zdolność 

retencjonowania wody, czego negatywnym skutkiem jest szybki spływ powierzchniowy. Zmiany 

klimatu również mogą prowadzić do przekształcenia obiegu wody w zlewni i zmian struktury bilansu 

wodnego, co może prowadzić do wzrostu częstotliwości występowania susz (Gutry-Korycka et al. 

2014;  Wanders et al. 2015; Marvel et al. 2019). 

3 WSKAŹNIKI SUSZY - METODY IDENTYFIKACJI I OCENY ZJAWISK SUSZY 

W kontekście monitorowania suszy, oceny jej intensywności oraz zasięgu przestrzennego, 

wykorzystuje się wskaźniki suszy. Różnych wskaźników suszy jest ponad sto (Zargara et al., 2011).  

Podstawą obliczeń wskaźników suszy są następujące dane: 

• dane meteorologiczne (np. opady, temperatura powietrza, wilgotność powietrza, prędkość 
wiatru, usłonecznienie),  

• dane hydrologiczne  (stany wody, przepływy),  
• dane glebowe (np. zdolność retencyjna gleby, wilgotność gleby) 

• dane satelitarne (np. kondycja roślin).  

Wartości wskaźników suszy są często standaryzowane, co pozwala na porównanie warunków 

hydrometeorologicznych między regionami o różnym cechach środowiska przyrodniczego np. 

warunki klimatyczne. Wartości wskaźnikowe wyrażają informację łatwą do interpretacji dla różnych 

grup użytkowników, w tym dla organów gospodarki wodnej.  

Do scharakteryzowania poszczególnych faz rozwoju suszy potrzebne są różne wskaźniki. 

Standaryzowany wskaźnik opadów, SPI (McKee et al., 1993  WMO-No. 1090) oraz standaryzowany 

klimatyczny bilans wodny, SPEI (Vicente-Serrano et al., 2010) są powszechnie stosowane do 

identyfikacji i oceny suszy  meteorologicznej.  

Wskaźniki związane z oceną wilgoci w glebie, takie jak na przykład wskaźnik surowości suszy 

Palmera, PDSI (Palmer, 1965) mają na celu scharakteryzowanie wpływu stresu wodnego na rośliny. 

Wskaźniki hydrologiczne, takie jak percentyle przepływu, służą do oceny objętości deficytu wody w 
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rzekach i zbiornikach (Hisdal et al., 2004; Cammalleri et al., 2017). Natomiast wskaźniki oparte na 

teledetekcji, jak znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji (NDVI) są wykorzystywane do 

monitorowania wpływu suszy na szatę roślinną (tab. 3.1).  

Suszę hydrologiczną charakteryzuje się wskaźnikami opartymi na przepływie, ale także poziomie 

wód jezior czy wód podziemnych (van Loon, 2015). Wyróżnia się kilka kryteriów wyznaczania 

wartości granicznych poniżej, których obserwowane są niżówki:  

• przepływ Q70, uzyskany z krzywej sum czasów trwania przepływów wraz z wyższymi, kolejne 

wartości graniczne Q90 i Q95 określają intensywność niżówki, 

• przepływy o wartości poniżej granicy stanu wód średnich i niskich tj. NNQ (najniższy 

przepływ) SNQ (średni niski przepływ), SSQ (średni przepływ) obliczanych na podstawie 

wieloletnich ciągów pomiarowych. 

Obszerny przegląd wskaźników identyfikacji suszy stosowanych w Europie i na świecie znajduje 

się w opracowaniu Handbook of Drought Indicators and Indices (2016). Powszechnie stosowane 

wskaźniki do oceny suszy przedstawiono w tabeli 3.1. 

Tabela 3.1. Powszechnie stosowane wskaźniki oceny suszy (Handbook, 2016) 

Nazwa 
Dane 

wejściowe 
Opis 

SPI 

Wskaźnik Standaryzowanego 

Opadu 

(McKee et al., 1993) 

opad Ocena ilościowa deficytu lub nadmiaru opadu w różnych 

skalach czasowych. Skala czasowa (np. 3 miesiące, 6 miesięcy, 

12 miesięcy itp.) przedstawia wpływ suszy na dostępność  

zasobów wodnych (np. wilgotność gleby, przepływy w rzekach, 

wody podziemne).  

Wartości opadu są standaryzowane, co umożliwia 
zastosowanie w różnych regionach klimatycznych.   
Wartości SPI odnosi się do skali intensywności, która 
identyfikuje warunki  suche (wartości ujemne) i wilgotne 
(wartości dodatnie). 
 
WMO zaleca SPI jako podstawowy wskaźnik suszy 
meteorologicznej.  

KBW 
Klimatyczny Bilans Wodny 

opad, 

parowanie 

potencjalne 

Kompleksowy wskaźnik stopnia uwilgotnienia atmosfery, jest 
różnicą między opadem  a ewapotranspiracją potencjalną.  
Stosowany do monitoringu suszy w obszarach rolniczych. 
Wdrożony przez IUNG-PIB na potrzeby monitoringu suszy 
rolniczej w Polsce (SMSR). 
 

SPEI 

Standaryzowany Klimatyczny 

Bilans Wodny  

(Vicente-Serrano  et al., 2010) 

opad, 

parowanie 

potencjalne 

Jest standaryzowaną różnicą między opadem atmosferycznym 
i parowaniem potencjalnym. Podobnie jak SPI może być 
wyznaczany dla różnych skal czasowych.  Określa wpływ 
opadów atmosferycznych i parowania na bilans wodny. 
 
Podstawą obliczeń SPEI, w przeciwieństwie do SPI, jest 
temperatura powietrza, co pozwala na ocenę wpływu 
temperatury na rozwój suszy poprzez obliczenia bilansu 
wodnego. 
 
Podobnie jak SPI możne być obliczany dla różnych skal 
czasowych.  Wartości SPI odnosi się do skali, która identyfikuje 
warunki  suche (wartości ujemne) i wilgotne (wartości 
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Wskaźniki suszy dostarczają przydatnych informacji dla wielu zastosowań m.in. w planowaniu 

oraz ocenie ryzyka, systemach wczesnego ostrzegania przed suszą oraz w rozwijaniu narzędzi 

wspomagających podejmowanie decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem w sektorach dotkniętych 

suszą. Warunkiem poprawnej interpretacji wartości wskaźników suszy jest znajomości klimatu oraz 

charakterystyk występowania suszy na danym obszarze (Handbook, 2016). 

4 MONITORING SUSZY ORAZ ŹRÓDŁA INFORMACJI O SUSZY 

Systemy monitorowania suszy i wczesnego ostrzegania mają na celu identyfikację, śledzenie, 

ocenę i dostarczanie odpowiednich informacji dotyczących warunków meteorologicznych, 

hydrologicznych oraz zaopatrzenia w wodę. Ponadto, systemy monitorujące susze dostarczają 

aktualnych informacji o warunkach i trendach hydrometeorologicznych, prognozy zagrożenia suszą 

oraz historyczne dane dotyczące suszy. W systemach monitorowania suszy stosują różne metody 

(patrz sekcja 3) do wykrywania tego zjawiska w zależności od celu prowadzonego monitoringu np. 

dodatnie).  
CDI 

Zintegrowany Wskaźnik Suszy 

(Sepulcre-Canto et al. 2012) 

opady, 

wilgotność 

gleby, 

wskaźniki 

roślinności  

CDI jest stosowany do monitoringu i identyfikacji suszy w 

obszarach rolniczych. 

CDI jest wskaźnikiem zintegrowanym, który bazuje na anomalii 

opadowej (wyznaczonej na podstawie SPI), wilgotności gleby 

oraz wskaźnikach roślinności do oceny kondycji roślin na 

podstawie danych satelitarnych (na podstawie fAPAR). 

CDI  jest stosowany przez  Europejskie Centrum  Obserwacji 

Susz (EDO).  

SRI 

Standaryzowany Wskaźnik 

Odpływu 

(Shukla i Wood, 2008) 

przepływ Standaryzowana wielkość deficytu lub nadwyżki odpływu w 

danym przedziale czasu.  

Podobnie jak SPI, wskaźnik SRI jest obliczany dla różnych 

skalach czasowych. 

Wartości SRI odnosi się do skali intensywności, która 
identyfikuje warunki suche (wartości ujemne) i wilgotne 
(wartości dodatnie). 

Metoda przepływu 

granicznego wyznaczanego z 

krzywej sum czasów trwania  

wraz z wyższymi 

przepływ Wartości graniczne przepływu tj. Q70%, Q90%, Q95%,  

identyfikujące intensywność  okresów niskiego przepływu 

(niżówkowych). 

Zastosowanie wartości granicznych pozwala na ilościową 

ocenę  suszy hydrologicznej tj. czas trwania, intensywność i 

deficyt zasobów. 

Wskaźniki niskiego przepływu 

(niżówki) 

przepływ NNQ (najniższy przepływ w danym okresie), SNQ (średni niski 

przepływ na podstawie rocznych wartościach NQ), SSQ (średni 

przepływ w danym okresie). 

Pozwala na ilościową ocenę suszy hydrologicznej tj. czas 

trwania, intensywność i deficyt zasobów. 
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monitoring suszy na potrzeby rolnictwa. Systemy monitorowania suszy i wczesnego ostrzegania są 

narzędziem służącym do ograniczenia skutków suszy. 

Monitoring zjawiska suszy prowadzony jest zarówno na poziomie europejskim, jak również 

krajowym. W Polsce monitoring suszy prowadzą następujące instytucje: Instytut Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej – PIB (susza atmosferyczna i hydrologiczna), Państwowy Instytut Geologiczny – 

PIB (susza hydrogeologiczna), Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB (susza rolnicza) oraz 

Instytut Geodezji i Kartografii – PIB i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach (susza 

rolnicza). 

W federalnym systemie politycznym Niemiec za monitorowanie środowiska odpowiedzialne są 
głównie kraje związkowe „Bundesländer”, co oznacza, że istnieje tylko kilka systemów obejmujących 
całość obszaru Niemiec, a większość z wymienionych poniżej systemów obejmuje tylko obszar 
Saksonii. W Saksonii i Niemczech istnieje tylko ograniczona liczba systemów monitorowania, które 
koncentrują się w szczególności na suszy. Informacje o suszy są dostępne w ramach istniejących 
systemów meteorologicznych i hydrologicznych oraz platform monitorowania środowiska. 

Poniżej przedstawiono przegląd serwisów internetowych monitorowania suszy w Europie, 
Polsce i Niemczech (Saksonia). 

 

4.1 SYSTEMY MONITORINGU SUSZY W EUROPIE 

Europejskie Centrum Obserwacji Suszy (EDO)  

http://edo.jrc.ec.europa.eu 

Europejskie Centrum Obserwacji Suszy  (EDO – European Drought Observatory) zostało 

rozwinięte przez Institute for Environment and Sustainability (IES) przy Joint Research Centre (JRC). 

EDO jest częścią programu Copernicus (Copernicus Emergency Management Service). Celem 

Europejskie Centrum Obserwacji Suszy jest monitorowanie zjawiska suszy, prognozowanie oraz 

wczesne ostrzeganie w skali całego kontynentu europejskiego. 

Produkty dostępne w EDO to m.in.: mapy wskaźników suszy opracowane na podstawie różnych 

źródeł danych (dane pomiarowe opadów, dane satelitarne, modelowana wilgotność gleby), wykresy 

przebiegu wartości wskaźników suszy oraz raporty. Użytkownicy EDO mogą znaleźć wiele informacji 

związanych z suszą, jak charakterystyka suszy, wskaźniki suszy oraz publikacje naukowe i raporty 

techniczne dotyczące tego zjawiska. 

 

http://edo.jrc.ec.europa.eu/
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Rys. 4.1.1. Zrzut ekranu strony głównej Europejskiego Obserwatorium Susz (https://edo.jrc.ec.europa.eu/; 

dostęp: 24.09.2020) 

Zintegrowany system monitorowania suszy w Czechach  

https://www.intersucho.cz/en/ 

Zintegrowany system monitorowania suszy w Czechach został rozszerzony na obszar Europy 
Środkowej. System jest zasilany przez produkty modelu bilansu wodnego SoilClim, który jest 
stosowany na potrzeby szacowania ewapotranspiracji potencjalnej i ewapotranspiracji aktualnej oraz 
do oceny nasycenia wodą w profilu glebowym lub wilgotności gleby. Wilgotność gleby jest 
prognozowana na kolejne 1, 2, 4 i 8 tygodni. Wyniki są prezentowane m.in. w postaci map 
występowania suszy wraz z komentarzami. Model SoilClim jest zasilany przez dane meteorologiczne 
oraz dane o użytkowaniu gruntów, glebach oraz szacie roślinnej.  
 

 

 

Rys. 4.1.2. Zrzut ekranu strony głównej INTERSUCHO (https: //www.intersucho.cz/en/  dostęp: 10.09.2020) 
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4.2 SYSTEMY MONITORINGU SUSZY W POLSCE 

Serwis internetowy stopsuszy.imgw.pl  

http://stopsuszy.imgw.pl/ 

Serwis stopsuszy.imgw.pl powstał we współpracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, PGW Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego 
Instytutu Badawczego (IMGW-PIB). Serwis prezentuje aktualne mapy zasobów wodnych w Polsce, 
wykresy wskaźnika wilgotności gleby, rozkłady przestrzenne dobowych sum opadów, mapę stanów 
wód w rzekach, mapę ewapotranspiracji aktualnej oraz prognozy i ostrzeżenia meteorologiczne i 
hydrologiczne. Dane pomiarowe oraz wyniki modeli meteorologicznych i hydrologicznych są 
dostarczane przez IMGW-PIB. 

 

 

Rys. 4.2.1. Zrzut ekranu strony głównej stopuszy.imgw.pl (https://stopsuszy.imgw.pl/  dostęp: 10.09.2020) 

 

 

Rys. 4.2.2. Przykład produktu dostępnego na stopuszy.imgw.pl: wykres wskaźnika EDI dla stacji Zielona Góra 

(https://stopsuszy.imgw.pl/susza-meteorologiczna  dostęp: 10.09.2020) 

http://stopsuszy.imgw.pl/
http://stopsuszy.imgw.pl/
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Rys. 4.2.3. Przykład ostrzeżenia hydrologicznego dotyczącego suszy hydrologicznej (https://meteo.imgw.pl/; 

dostęp: 10.09.2020) 

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) 

http://www.iung.pulawy.pl  

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) jest prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy (IUNG-PIB) na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi. SMSR integruje dane meteorologiczne potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu 
wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej przedstawiające przestrzenne 
zróżnicowanie retencji wodnej dla różnych kategorii agronomicznych gleb. 

SMSR podaje wyniki analiz zagrożenia suszą rolniczą dla poszczególnych gatunków roślin 
uprawnych i kategorii agronomicznych gleb dla wszystkich gmin w Polsce, w okresie wegetacyjnym. 
Wyniki analiz są prezentowane w postaci map, tabel oraz raportów obejmujących okresy 
sześciodekadowe począwszy od dnia 21 marca do końca września. 

 

 

Rys. 4.2.4. Zrzut ekranu strony głównej SMSR - Systemu Monitorowania Suszy Rolniczej IUNG-PIB 

(http://www.susza.iung.pulawy.pl/  dostęp: 10.09.2020) 
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Serwis agrometeorologiczny IMGW-PIB dla rolników 

http://agrometeo.imgw.pl 

Serwis agrometeorologiczny IMGW-PIB monitoruje suszę meteorologiczną i glebową na 

podstawie danych satelitarnych. Informacje są prezentowane w postaci map i wykresów. Na mapach 

przedstawiane są rozkłady przestrzenne wilgotności gleby na czterech różnych głębokościach  

(0-7 cm, 7-28 cm, 28-100 cm, powyżej 100 cm) oraz rozkłady ewapotranspiracji aktualnej  

(tj. rzeczywistego parowania z roślin i powierzchni gleby) w różnych przedziałach czasowych (sumy 

dobowe, dekadowe i 30-dniowe). Na wykresach prezentowane są średnie  wartości wilgotności gleby 

w strefie korzeniowej dla każdego powiatu w Polsce.  

 

Rys. 4.2.5. Przykładowy produkt dostępny na agrometeo.imgw.pl tj. wykres wskaźnika wilgotności gleby 
(https://agrometeo.imgw.pl/monitoring/susza_glebowa  dostęp: 10.09.2020) 

Monitoring suszy rolniczej 

http://www.igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej 

Centrum Teledetekcji Instytutu Geodezji i Kartografii monitoruje warunki wzrostu roślin 
uprawnych na podstawie modeli zasilanych przez dane satelitarne NO    VHRR. Obszary zagrożone 
suszą rolniczą są wyznaczane z zastosowaniem wskaźnika DISS (Drought Identification Satelite 
System). Wskaźnik ten jest ściśle związany z przebiegiem opadów i temperatury powietrza od 
początku sezonu wegetacyjnego. Satelitarne wskaźniki roślinne charakteryzują fenologię roślin oraz 
zapotrzebowanie na wodę w fazach rozwoju roślin. Określane jest występowanie suszy oraz jej 
wpływ na obniżenie plonów. Monitoring prowadzony jest od zasiewów jesiennych poprzez wzrost 
wiosenny, aż do zbiorów.  

http://agrometeo.imgw.pl/
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Rys. 4.2.6. Zrzut ekranu strony z monitoringiem suszy rolniczej prowadzonym w Centrum Teledetekcji Instytutu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie (http://www.igik.edu.pl/pl/monitorowanie-suszy-rolniczej  dostęp: 

10.09.2020 ) 

Monitoring Wód Podzie nych  

https://www.pgi.gov.pl/psh/sluzba-hydrogeologiczna 

W Polsce Państwową Służbę Hydrogeologiczną pełni Państwowy Instytut Geologiczny - 
Państwowy Instytut Badawczy (PIG-PIB). PIG-PIB wykonuje bieżące analizy i oceny warunków 
hydrogeologicznych, w tym opracowuje komunikaty o aktualnej sytuacji hydrogeologicznej oraz 
prognozy zmian wielkości zasobów oraz zagrożeń wód podziemnych. 

Prognozy zmian wielkości zasobów, stanu oraz zagrożeń wód podziemnych przygotowywane są 
według dwóch scenariuszy: 

• warunki meteorologiczne korzystne dla gospodarki wodnej (sumy opadów wyższe niż średnia), 
• warunki meteorologiczne niekorzystne dla gospodarki wodnej (sumy opadów atmosferycznych 

niższe niż średnia). 
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Rys. 4.2.7. Zrzut ekranu strony głównej Państwowej Służby Hydrogeologicznej 

(https://www.pgi.gov.pl/psh/sluzba-hydrogeologiczna.html  dostęp: 10.09.2020) 

4.3. SYSTEMY MONITORINGU SUSZY W NIEMCZECH – GŁÓWNIE W SAKSONII 

Regionalny system informacji o klimacie dla Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii 
 

http://www.rekis.org/ 

 

Platforma ReKIS (Regionalny System Informacji Klimatycznej dla Saksonii, Saksonii-Anhalt i 

Turyngii) jest zasilana przez dane meteorologiczne, zarówno dane pomiarowe jak też dane z projekcji 

klimatycznych. Platforma ReKIS jest bazą danych dla interaktywnej mapy klimatu dostępnej na 

stronie internetowej regionalnej, publicznej stacji radiowej (MDR): http://klimakarte.mdr.de/. 

 

 
Rys. 4.3.1. Przykład danych wyjściowych dostarczonych przez platformę Rekis (https://rekis.hydro.tu-

dresden.de/wissen/sachsen/), dostęp 02.09.2020. 

http://klimakarte.mdr.de/
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Monitoring suszy w Niemczech 
 

https://www.ufz.de/index.php?de=37937 

 

W Niemczech monitoring dedykowany tylko suszy (Dürremonitor Deutschland) jest prowadzony 

przez Centrum Badań Środowiska Helmholtza, (UFZ). Monitoring  skupia się na suszy rolniczej 

wykorzystując odpowiednie wskaźniki związane z wilgotnością gleby, a mianowicie wskaźnik 

wilgotności gleby (SMI). Susza jest definiowana jako odchylenie aktualnej wilgotności gleby (na 

dwóch głębokościach) od średniej wieloletniej (1951-2015) dla danego miesiąca. Dane dotyczące 

wilgotności gleby (jako pojemność polowa) są również dostarczane przez Niemiecką Służbę 

Meteorologiczną (Deutscher Wetterdienst, DWD). 

 

https://www.ufz.de/index.php?de=37937
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Rys. 4.3.2. Zrzut ekranu niemieckiego monitora susz (https://www.ufz.de/index.php?de=37937), dostęp 

14.10.2019. Podczas gdy najwyższe warstwy gleby (lewa mapa) nie wskazują na suszę, to biorąc pod uwagę 

glebę do 1,8 m głębokości, duże obszary Niemiec są narażone na silną, ekstremalną lub nadzwyczajną suszę, 

wynikającą z niedoboru wody, jaki wystąpił w latach 2018-2019 
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Monitorowanie wilgotno ci gleby przez DWD 

 
Dane dotyczące wilgotności gleby (jako pojemności polowej) są również dostarczane przez 

niemiecki serwis pogodowy (Deutscher Wetterdienst, DWD): 

https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodenfeuchte_dl/bodenfeuchtedl.html. 

 

 

 
Rys. 4.3.3. Wilgotność gleby dla Görlitz zgodnie z platformą DWD. Wykres przedstawia jak opady w dniach 30-

31.08.2020 wpływają na wilgotność gleby w górnych warstwach gleby. 

(https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodenfeuchte/bodenfeuchte.html)  dostęp 02.09.2020 

Wasserstandsportal Sachsen/Wasser online 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-uebersicht 

 

Dane hydrologiczne dla Saksonii z uwzględnieniem wód powierzchniowych i podziemnych oraz 

opadów są dostępne na stronie Wasser online: 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/2696.htm.  

Strona internetowa Wasser online zawiera rzeczywiste wartości, a dla wybranych wodowskazów 

również krótkoterminowe prognozy poziomu wody oraz dane dotyczące przepływu. Dla każdej stacji 

pomiarowej (odcinka rzeki) dostępne są kluczowe wskaźniki, np. średni najniższy przepływ (SNQ). 

https://www.dwd.de/DE/leistungen/bodenfeuchte_dl/bodenfeuchtedl.html
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-uebersicht
https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/2696.htm
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Jeśli przepływ Q ≤ SNQ, wartości prezentowane są w innym kolorze (brązowym), wskazując warunki 

niskiego przepływu. Strona umożliwia także pobieranie danych rzeczywistych i historycznych. 

Tygodniowe i miesięczne raporty hydrologiczne są dostępne na stronie 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/18150.htm. Wskaźniki hydrologiczne, w tym te 

dotyczące warunków suszy, np. SNQ, SNQ dla lata i SNQ dla zimy są dostępne dla wszystkich rzek 

Saksonii w aplikacji internetowej, szczegółowo opisanej w najnowszej publikacji: 

https://publikationen.sachsen.de/bdb/artikel/33662. 

Wartości przepływów podawane w Wasser online są również przekazywane do niemieckiego 

systemu Pegelportal. Informacje prezentowane na platformie Wasser online pozwalają uzyskać 

kompleksowy obraz warunków hydrologicznych (w tym susz) w Saksonii. Warto zauważyć, że na 

stronach internetowych uwzględniono nie tylko aspekty ilościowe, ale również jakościowe, np. dane 

dotyczące jakości wody: https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/wasser/1387.htm oraz dane 

hydromorfologiczne, np. dotyczące jazów 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqhq-regio/website/.  

Projekcje hydrologiczne uzyskane z modelu hydrologicznego, który bazuje na regionalnych 

scenariuszach klimatycznych zostały zebrane w ramach projektu KliWES (LfULG Schriftenreihe 8, 

2016) i są obecnie aktualizowane w kolejnym projekcie (https: //www.umwelt.sachsen .de / umwelt 

/ wasser / 8214.htm). 

 

 

 
Rys. 4.3.4. Zrzut ekranu z saksońskiego portalu dot. poziomu wody 

(https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/hwims/portal/web/wasserstand-uebersicht)  dostęp 

07.05.2020. Wszystkie wodowskazy z Q <SNQ (niski przepływ) są prezentowane w kolorze brązowym, kliknięcie 

kropek (wodowskazów) dostarcza bardziej szczegółowych informacji. Prostokątem w kolorze czerwonym 

zaznaczono wodowskazy położone w powiecie Görlitz 

https://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/infosysteme/mnqhq-regio/website/
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Systemy informacyjne Federalnego Instytutu Hydrologii (Bundesanstalt für 

Gewässerkunde, BfG) 
 

https://www.bafg.de/DE/05_Wissen/01_InfoSys/informationssysteme_node.html 

 
Federalny Instytutu Hydrologii (BfG) jest odpowiedzialny za niemieckie drogi wodne będące 

własnością federalną, który ściśle współpracuje w tym zakresie z odpowiednimi ministerstwami 
poszczególnych krajów związkowych. Na stronie internetowej BfG obok aktualnych danych 
hydrologicznych i hydrochemicznych dostępnych dla dróg wodnych poprzez platformę Undine, 
można m.in. znaleźć raporty, informacje dotyczące aktualnych problemów, jak na przykład niski stan 
wód w roku 2019 czy broszura dotycząca suszy hydrologicznej w 2018 roku.  
 

 

 
 

Rys. 4.3.5. Zrzut ekranu platformy Undine (http://undine.bafg.de/oder/odergebiet.html), zawierającej 

informacje o dorzeczu Odry  dostęp 16.09.2020 

5 ZARZĄDZANIA SUSZĄ W POLSCE I W NIEMCZECH  

Ramowa Dyrektywa Wodna (RDW), przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w 2000 roku 
(Dyrektywa 2000/60/WE), jest podstawowym dokumentem polityki wodnej w UE. RDW wprowadza 
obowiązek opracowywania planów gospodarowania wodami (PGW) w dorzeczach w krajach UE. 
Ponadto należy opracować plan działań, który powinien zapewnić lub utrzymać dobry stan w 
jednolitych częściach wód powierzchniowych i podziemnych.  

Problematyka susz jest bezpośrednio podejmowana w komunikatach Komisji Europejskiej:  

• Komunikat Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w Unii Europejskiej z lipca 
2007 roku wskazuje na coraz częstsze występowanie susz w warunkach zmian klimatu oraz 
określa sposoby ograniczania negatywnych skutków tego zjawiska. KE wskazała potrzebę 
poprawy zarządzania ryzykiem suszy, w tym celu zaproponowała opracowanie planów 
przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) jako planów uzupełniający do PGW w obszarach 
dorzeczy. 

https://www.bafg.de/DE/05_Wissen/01_InfoSys/informationssysteme_node.html
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• Komunikat Raport z przeglądu europejskiej polityki w dziedzinie niedoboru wody i susz z 
listopada 2012 roku. Komunikat informuje, że ogólny cel strategii z 2007 roku w dziedzinie 
niedoboru wody i susz nie został osiągnięty. 

• Komunikat Plan ochrony zasobów wodnych Europy z listopada 2012 roku bazuje na przeglądzie 
polityk w zakresie susz, uwzględniając również stan wdrożenia RDW. Wskazuje nowe oraz 
ulepszone działania zapewniające zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych. W Planie 
wskazano m.in. działania związane z zieloną infrastrukturą, w zakresie poprawy wykorzystania 
naturalnego potencjału retencyjnego, jako rozwiązania ukierunkowanego na łagodzenie 
negatywnych skutków susz. 

5.1 ZARZĄDZANIE SUSZĄ W POLSCE 

W Polsce łagodzenie i zapobieganie skutkom suszy reguluje Prawo Wodne (Ustawa z dn. 

20.07.2017, Dz.U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.) w dziale IV Zarządzanie ryzykiem powodziowym i 

przeciwdziałanie skutkom suszy. Ustawa Prawo Wodne (art. 183) wskazuje, że przeciwdziałanie 

skutkom suszy jest zadaniem administracji samorządowej i rządowej oraz Państwowego  

Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (PGW WP), które prowadzone jest zgodnie z Planem 

Przeciwdziałania Skutkom Suszy (PPSS). PPSS zgodnie z art. 184 Prawa Wodnego ma zawierać: 

• analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych, 
• propozycje budowy lub przebudowy urządzeń wodnych, 
• propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej 

i sztucznej retencji, 
• katalog działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy. 

 
W październiku 2017 roku zakończono prace nad aktualizacją metodyki opracowania planu 

przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS). W III kwartale 2018 roku rozpoczęto prace nad 
opracowaniem PPSS z uwzględnieniem poszczególnych dorzeczy. Prace mają się zakończyć  w końcu 
2020 roku. Na stronie internetowej www.stop.suszy.pl prezentowane są informacje o aktualnym 
stanie prac, w tym informacje o konferencjach, seminariach i konsultacjach społecznych 
przeprowadzanych w trakcie tworzenia PPSS. Dostępne są też prezentacje z konferencji, jak też 
materiały edukacyjne dotyczące suszy. 

Plan przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS) to pierwszy w Polsce dokument planistyczny 
dotyczący zjawiska suszy o zasięgu ogólnokrajowym. Cele szczegółowe PPSS to: 

• skuteczne zarządzanie zasobami wodnymi dla zwiększenia dostępnych zasobów wodnych, 
• zwiększanie retencjonowania (magazynowania) wód, 
• edukacja w zakresie suszy i koordynacja działań powiązanych z suszą, 
• stworzenie mechanizmów realizacji i finansowania działań służących przeciwdziałaniu skutkom 

suszy. 

Istotnym elementem PPSS jest katalog działań, który ma wymiar praktyczny. Jest to zestaw 
działań ukierunkowanych na realizację celu PPSS to znaczy ograniczania i zapobiegania skutkom 
suszy. Działania  zawarte w katalogu  skierowane są do różnych grup odbiorców i dotyczą wszystkich 
sektorów gospodarki (rolnictwa, energetyki, przemysłu, leśnictwa), a także różnych obszarów  
(np. miejskich, leśnych). Edukacja i świadomość społeczna w tym zakresie odgrywają bardzo ważną 
rolę. Dlatego też zaplanowano szereg działań dotyczących edukacji, w tym uwzględnienie tematyki 
suszy w podstawach programowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także promocję 
działań mających na celu oszczędne gospodarowanie wodą. Zaplanowane w PPSS działania są 
mierzalne i możliwe do wdrożenia w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (źródło: Projektu Planu 
Przeciwdziałania Suszy, dostępny na stronie https://stopsuszy.pl/projekt-planu-przeciwdzialania-
skutkom-suszy). 
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Zgodnie z art. 326 Prawa Wodnego regulacje PPSS uwzględnia się w następujących dokumentach: 
• koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju,  
• strategia rozwoju województwa,  
• plan zagospodarowania przestrzennego województwa,  
• ramowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego związku 

metropolitalnego,  
• studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, 
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.  

W Polsce istnieją również inne akty prawne dotyczące susz i łagodzenia ich skutków:  
• Ustawa o klęsce żywiołowej z 2002 roku (Dz.U. 2017 poz. 1897)  w Ustawie klęska żywiołowa 

rozumiana jest jako katastrofa naturalna lub awaria techniczna, której skutki zagrażają życiu 
lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych 
obszarach. Katastrofa naturalna rozumiana jest jako zdarzenie związane z działaniem sił natury, 
ustawa zalicza do nich również susze. 

• Ustawa o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz.U. 2016 poz. 792 z późn. 
zm.) Ustawa określa, że szkody spowodowane przez suszę oznaczają szkody spowodowane 
wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, 
spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych 
gatunków roślin uprawnych i gleb. 

5.2 ZARZĄDZANIE SUSZĄ W SAKSONII 

Jak zauważono już w odniesieniu do systemów monitoringu, w Saksonii czy też w Niemczech nie 

ma spójnego systemu zarządzania suszą, który byłby równoważny z PPSS w Polsce. Jednak obecne 

wysiłki na rzecz bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami w powiązaniu z regulacjami 

europejskimi, takimi jak RDW lub inicjatywami globalnymi, takimi jak cele zrównoważonego rozwoju, 

mają za zadanie zwiększenie odporności systemów naturalnych na ekstremalne zdarzenia, takie jak 

susza. Również wysiłki na rzecz ochrony klimatu w ramach Porozumienia Paryskiego są związane z 

zarządzaniem suszą, biorąc pod uwagę, że stwierdzono wzrost występowania i surowości susz wraz 

ze zmianą klimatu w określonych regionach, w tym w Saksonii (LfULG 2020). Poniżej skupiamy się 

głównie na hydrologicznych aspektach zarządzania suszą. 

W Niemczech RDW jest wdrażany za pośrednictwem federalnej ustawy Wasserhaushaltsgesetz i 

odpowiednich przepisów na poziomie poszczególnych krajów związkowych. W przypadku Saksonii 

jest to Saksońskie Prawo Wodne (Sächsisches Wassergesetz) z dnia 12 lipca 2013 roku wraz z 

ostatnimi zmianami z 8 lipca 2016 r. Obowiązki gospodarki wodnej są podzielone między główne trzy 

podmioty. Najwyższym Organem ds. Wody (Oberste Wasserbehörde) jest Saksońskie Ministerstwo 

Energii, Ochrony Klimatu, Środowiska i Rolnictwa (Sächsisches Staatsministerium für Energie, 

Klimaschutz, Umwelt und Landwirtschaft, SMEKUL). Na kolejnym poziomie jest Landesdirektion 

Sachsen, który działa jako Wyższy Urząd ds. Wody (Obere Wasserbehörde) dla okręgów Drezno, Lipsk 

i Chemnitz. Natomiast na poziomie powiatów (Landkreise) niższe władze wodne (Untere 

Wasserbehörde) są odpowiedzialne za lokalne wdrożenie przepisów dotyczących wody. Dla regionu 

Neiße jest to Untere Wasserbehörde w Landratsamt Görlitz. Ponadto, dwa kolejne organy 

odpowiedzialne za gospodarkę wodną to: Saksoński Krajowy Urząd ds. Środowiska, Rolnictwa i 

Geologii (Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie, LfULG) oraz Państwowy Zarząd 

Zbiorników (Landestalsperrenverwaltung, LTV), które podlegają Ministerstwu SMEKUL. 

Konieczność osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego naturalnych jednolitych części wód w 

ramach RDW doprowadziła do podjęcia różnych działań zwiększających zdolności retencyjne na 
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terenach podmokłych, łąkach, lasach łęgowych i ogólnie w zlewniach. Przykłady w Saksonii obejmują 

projekty przywracania łąk i lasów łęgowych oraz naturalnego reżimu przepływu (odcinka) rzeki 

Szprewy (część „programu Auenprogramm”) i innych rzek oraz program mający na celu przywrócenie 

wrzosowisk. 

Biorąc pod uwagę ścisły związek między ilością a jakością wody, przewidywane zmniejszenie 

przepływu w rzekach (np. udokumentowane w planie adaptacji do zmian klimatu: SMUL 2015) 

zwiększy problemy z jakością wody, zwłaszcza w warunkach wzrostu temperatury wody. Wysiłki 

mające na celu przywrócenie naturalnych systemów wodnych, w tym przywrócenie ich naturalnego 

stanu, wpłyną nie tylko na zdolności retencyjne wody, ale także na zdolność zatrzymywania 

składników odżywczych i oczyszczanie z zanieczyszczeń, jednocześnie zwiększając bioróżnorodność. 

Ponadto, zintegrowane zarządzania zasobami, ochrona gleby w zlewni poprzez odpowiednie zabiegi 

agrotechniczne (patrz poniżej) i efektywne nawożenie (minimalizacja nawozów) pomoże zmniejszyć 

zanieczyszczenie i eutrofizację rzek, zbiorników i wód podziemnych, co jest szczególnie istotne w 

warunkach niskiego przepływu w rzekach i obniżonego poziom wody. 

Szczególnym problemem na obszarze Łużyc jest zanieczyszczenie zbiorników wodnych żelazem i 

siarczanami związane z wydobyciem węgla. Utrzymanie zanieczyszczenia siarczanami poniżej 

wartości progowych dla wody pitnej wymaga rozcieńczenia przez zmieszanie wody z kilku źródeł i 

zapewnienie przepływu krytycznego, np. poprzez uzupełnienie minimalnego przepływu wody ze 

zbiorników. Wszystkie te działania stają się trudniejsze w czasie suszy. Dlatego obecne plany 

ograniczenia i ostatecznego zaprzestania wydobycia do 2038 roku z dużych kopalń odkrywkowych, 

które ostatecznie wymagają wody powierzchniowej do napełniania odkrywek pokopalnianych, 

stanowią wyzwanie dla hydrologii i jakości wody w regionie. Konieczne jest zatem zwiększenie 

elastyczności mieszania wody z kilku źródeł i zapewnienia zdolności retencyjnych, zarówno w sposób 

naturalny, jak i za pomocą zbiorników w regionie. Zmniejszenie poboru wody z rzek i jezior w 

okresach suszy mogłoby być jedną z opcji zapewnienia minimalnych przepływów, a nawet zakaz 

pobierania wody, który został wprowadzony w zlewni Nysy podczas ostatnich susz w 2018 i 2019 

roku przez „Untere Wasserbehörde”. (patrz sekcja 8). 

Ważnym elementem dobrego stanu ekologicznego rzek jest hydromorfologia, w tym istotna jest 

przepustowość rzek. W warunkach niskiego przepływu w rzekach, wpływ jazów będzie jeszcze 

bardziej negatywny niż w warunkach średniego przepływu. Dlatego poprawa drożności rzek powinna 

być częścią zintegrowanego zarządzania suszą. Nysa została wybrana jako jedna z priorytetowych 

rzek pod względem poprawy drożności. W ramach Durchgängigkeitsprogramm (Müller, 2010) 

sukcesywnie usuwane są jazy lub przebudowywane przepławki. 

W przypadku zaopatrzenie w wodę pitną, jak dotąd warunki suszy nigdy nie spowodowały 

sytuacji krytycznej w Saksonii, gdzie około 60% pochodzi z wód gruntowych, filtracji brzegowej itp., a 

około 40% ze zbiorników. Jednak środki zwiększające elastyczność i odporność systemu zaopatrzenia 

w wodę częściowo już wdrożone w przeszłości, a częściowo obecnie wdrożone przez odpowiedzialny 

organ LTV, powinny być również pomocne w zapobieganiu deficytowi wody w przyszłości. W 

odniesieniu do zbiorników wody pitnej zarządzanych przez odpowiedzialny organ LTV obejmuje to 

systemy przerzutu wody między zbiornikami wodnymi oraz stałą konserwację zbiorników, 

wodociągów itp., w celu zwiększenia odporności systemu. Zintegrowane zarządzanie zlewniowe 

(patrz wyżej) pomoże utrzymać jakość wody pomimo zmniejszonego przepływu. 

Obserwowana, rosnąca częstotliwość występowania susz rolniczych jest również uwzględniana 

w obecnym planie adaptacji do zmian klimatu w Saksonii (SMUL 2015). Rozważane działania 

obejmują stosowanie roślin lub odmian odpornych na suszę (w tym wprowadzenie nowych odmian 
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roślin w regionie, np. sorgo), stosowanie rolnictwa ekstensywnego i ostatecznie nawadnianie. 

Obecnie obszar nawadniany jest stosunkowo nieduży, ale oczekuje się, że wzrośnie, biorąc pod 

uwagę zrównoważone zarządzanie zasobami wodnymi. Susze w ostatnich latach doprowadziły 

również do uruchomienia rekompensat (w znaczeniu finansowym) dla regionów silnie dotkniętych 

przez suszę (patrz rozdział 8). 

 Jeśli chodzi o leśnictwo w Saksonii, strategia leśna (Waldstrategie 2050, SMUL 2014) podkreśla 

konieczność dostosowania się do susz jako główną motywację trwającej obecnie restrukturyzacji w 

kierunku bardziej naturalnego systemu, który ma większą odporność na ekstremalne zdarzenia, takie 

jak susze. Ogromne szkody w sektorze leśnym spowodowane suszami w 2018 i 2019 roku (patrz 

rozdział 8) wzmocniły te wysiłki i doprowadziły do uruchomienia nowego planu generalnego w 

sierpniu 2019 roku, w celu wspierania zalesień przyjaznych dla klimatu. 

6 OCENA SUSZ HISTORYCZNYCH W LATACH 1981-2019 

6.1 SUSZE METEOROLOGICZNE  

Ocenę susz meteorologicznych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu w latach 1981-2019 

przedstawiono za pomocą Standaryzowanego Wskaźnika Opadów (SPI), który został obliczony na 

podstawie danych opadowych ze stacji meteorologicznej w Görlitz. Dla każdego miesiąca 

kalendarzowego obliczono wartości SPI dla sum opadów z okresu 1, 3, 6 i 12 miesięcy. Wartości SPI 

obliczone dla wybranych skal czasowych identyfikują suszę meteorologiczną występującą pod koniec 

danego miesiąca, a spowodowaną deficytem opadów w okresach poprzedzających, odpowiednio 1, 

3, 6 i 12 miesięcznych, w stosunku do mediany opadów (Łabędzki, 2007). 

W znacznym stopniu, różne badania (Edwards, McKee, 1997  Hayes et al., 1999) wskazują 

zastosowanie wskaźnika SPI do ilościowego określania różnych typów suszy. Dłuższe skale czasowe 

SPI (ponad 6 miesięcy) są uważane za wskaźniki suszy hydrologicznej (Hayes et al., 1999). Natomiast 

warunki wilgotności gleby reagują na anomalie opadów w krótszym przedziale czasu. Wskaźnik SPI 

dla okresu 2-3 miesięcy dobrze koreluje z uwilgotnieniem gleby, czyli może być wykorzystany do 

monitorowania suszy glebowej (Szalai et al., 2000). 

Ujemne wartości SPI (poniżej -0,5) wskazują na warunki suszy meteorologicznej, która nasila się 

wraz ze spadkiem wartości SPI. Klasy surowości suszy atmosferycznej na podstawie wartości 

progowych wskaźnika SPI przedstawiono w tabeli 6.1.1. 

Tabela 6.1.1. Klasy surowości suszy wg wartości wskaźnika standaryzowanego opadu SPI  (McKee et al., 1993) 

zmodyfikowana (Łabędzki 2007) 

Przedziały surowości suszy atmosferycznej Wartość SPI 

Normalnie (warunki przeciętne, bez suszy) (0,5 ÷ -0,5) 

Susza umiarkowana [-0,5 ÷ -1,5) 

Susza silna [-1,5 ÷ -2,0) 

Susza ekstremalna ≤ -2,0 
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W latach 1981-2019, do kategorii suchych zaliczono 14 lat, o wartościach SPI (SPI12) poniżej lub 

równym -0,5 (rys. 6.1.1). Lata: 1982, 2003 i 2018 można sklasyfikować jako ekstremalnie suche  

(SPI≤ -2,0). 

 

 

Rys. 6.1.1. Wartości 12-miesięczne SPI (wartości na koniec grudnia) w latach 1981-2019 na stacji 

meteorologicznej Görlitz  

Rolnictwo odgrywa znaczącą rolę w gospodarce regionu. Naturalne zagrożenie jakim jest susza w 

znacznym stopniu negatywnie oddziałuje zwłaszcza na produkcję roślinną. Dlatego istotna jest ocena 

okresów wegetacyjnych (kwiecień-wrzesień)  pod względem niedoboru opadów. W wieloleciu  1981-

2019 było dziesięć sezonów wegetacyjnych (kwiecień-wrzesień) z niedoborem opadów, dwa sezony 

wegetacyjne (1982 i 2018) były ekstremalnie suche (SPI≤ -2,0) oraz dwa bardzo suche (1992 i 2003). 

W tabeli 6.1.2 przedstawiono sezony wegetacyjne z deficytem opadów, uszeregowane w kolejności 

od najbardziej suchych. 

Tabela 6.1.2. Sezony wegetacyjne z niedoborem opadów wg wartości wskaźnika SPI6 w okresie kwiecień-

wrzesień charakteryzujące warunki suszy na koniec września na stacji Görlitz w latach 1981-2019 

Lp. 
Rok 

Kategoria suszy  
Sezon wegetacyjny (kwiecień – wrzesień) 

1 2018 Susza ekstremalna 

2 1982 Susza ekstremalna 

3 2003 Susza silna 

4 1992 Susza silna 

5 2015 Susza umiarkowana 

6 2006 Susza umiarkowana 

7 2019 Susza umiarkowana 

8 1989 Susza umiarkowana 

9 1999 Susza umiarkowana 

10 2007 Susza umiarkowana 

 



 

26 
 

Rysunek 6.1.2 przedstawia przebieg wartości wskaźnika SPI w różnych skalach czasowych w 

latach 1981-2019. W przypadku krótszych skal czasowych np. 3 miesiące, okresy suche i mokre 

wykazują dużą zmienność w czasie, częste wahania tego wskaźnika, poniżej i powyżej zera. Jest to 

związane ze zmiennością miesięcznych sum opadów, występowaniem na przemian miesięcy z 

deficytem a następnie z opadem powyżej normy. W przypadku dłuższych przedziałów czasowych 

wartości SPI zmieniają się wolniej, okresy z ujemnymi wartościami SPI (susze) występują rzadziej niż 

w przypadku krótszych przedziałów czasowych, ale trwają znacznie dłużej. Długie przedziały czasu (12 

miesięcy i dłuższe) identyfikują długotrwałe susze, często mające znaczący negatywny wpływ na 

środowisko i gospodarkę. W miarę wydłużania się okresu sumowania opadów do 12 miesięcy, SPI 

wolniej reaguje na zmiany opadów atmosferycznych. Okresy z ujemnym wartościami wskaźnika SPI 

stają się rzadsze, ale dłuższe. Dlatego też, aby zidentyfikować istotne przypadki susz, konieczne jest 

przeanalizowanie wartości SPI dla okresów dłuższych niż 6 miesięcy. 
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Rys. 6.1.2. Przebieg wartości SPI dla okresów  3, 6 i 12-miesięcznych w latach 1981-2019 na stacji Görlitz 

W analizowanym wieloleciu 1981-2019 deficyt opadów w okresach 1 miesiąca (SPI1) był 

przyczyną większości susz meteorologicznych (102 przypadki), które trwały średnio 1,5 miesiąca. 

Najdłuższy okres suszy zidentyfikowany na podstawie SPI1, czyli spowodowany deficytem opadów w 

ciągu 1 miesiąca, wystąpił w 1982 roku i trwał od czerwca do listopada. Natomiast najniższą wartość 

SPI1 odnotowano w listopadzie 2011 roku (-4,45), tab. 6.1.3. 

Na podstawie deficytu opadów w okresach 3-miesięcznych (SPI3) zidentyfikowano 52 przypadki 

susz (tab. 6.1.3). Najdłuższy okres suszy na podstawie wskaźnika SPI3 trwał 12 miesięcy, od lutego 

2003 roku do stycznia 2004 roku. Najniższą wartość wskaźnika SPI3 stwierdzono pod koniec 

października 1982 roku (SPI3 -2,83). 

W przypadku deficytu opadów w okresach 6-miesięcznych zidentyfikowano 40 susz (tab. 6.1.3). 

Najdłuższa susza na podstawie wskaźnika SPI6 trwała 13 miesięcy od kwietnia 2003 roku do kwietnia 

2004 roku. Najbardziej intensywne susze na podstawie wskaźnika SPI6 stwierdzono pod koniec 

listopada 1982 roku (SPI6 -2,65) oraz na koniec lipca 2018 roku (SPI6 -2,67). 

Natomiast w przypadku SPI12 (tj. deficytu opadów w poprzedzającym 12-miesięcznym okresie) 

zidentyfikowano 28 przypadków susz (tab. 6.1.3). Najdłuższa susza, spowodowana deficytem opadów 

w ciągu 12 miesięcy, trwała 27 miesięcy, od grudnia 1989 roku do lutego 1992 roku. Najbardziej 

intensywną suszę na podstawie SPI12 odnotowano pod koniec listopada 2018 roku (SPI12 -2,70). 

Ponadto, nieprzerwanie od czerwca 2018 roku do końca analizowanego okresu tj. do grudnia 2019 

roku, wskaźnik SPI12 identyfikuje stan suszy. 

Należy zwrócić uwagę na dwa długotrwałe okresy z deficytem opadów, zidentyfikowane na 

podstawie SPI12 tj.: jeden okres trwał od lipca 1982 do grudnia 1985 roku, a drugi od czerwca 1989 

do czerwca 1993 roku (rys. 6.1.2). Wartości SPI12 w tych okresach były stale ujemne, a tylko na 

krótko osiągały wartości powyżej -0,5, co odpowiada warunkom normalnym według klasyfikacji SPI. 

Jednak przeciętne sumy opadów nie zrównoważyły powstałego deficytu, kolejne suche miesiące 

pogłębiały istniejący niedobór opadów.  
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 Tabela 6.1.3. Liczba susz, najdłuższy czas trwania oraz najbardziej intensywne susze na podstawie wskaźnika 

SPI obliczanego dla różnych przedziałów czasowych w okresie 1981-2019 na podstawie danych ze stacji Görlitz 

Skala czasowa 
(miesiące) 

Liczba 
susz 

Najdłuższy czas 
trwania (miesiące) 

SPI 

Najniższa wartość Wystąpienie 

SPI 1 102 6 -4,45 listopad 2011 roku 

SPI 3 52 12 -2,83 październik 1982 roku 
SPI 6 40 13 -2,67 lipiec 2018 roku 

SPI 12 28 27 -2,70 listopad 2018 roku 

 

Suszę można również scharakteryzować udziałem procentowym miesięcy, w których wystąpiło 

to zjawisko (tab. 6.1.4). Liczba miesięcy z suszą dla różnych skal czasowych jest dość wyrównana i 

wynosi około 30% całego analizowanego wielolecia. Częstość miesięcy z ekstremalnymi suszami 

wyniosła ok. 4% dla 6-miesięcznego SPI, ok. 3% dla 1, 3 i 12-miesięcznego SPI. Największą częstość 

susz obserwuje się w klasie suszy umiarkowanej (23-28%). 

Tabela 6.1.4. Odsetek miesięcy (%) w poszczególnych klasach suszy na podstawie SPI dla przedziałów 1, 3, 6 i 

12-miesięcznych w latach 1981-2019 na stacji Görlitz 

Skala 
czasowa 

(miesiące) 

Susze (łącznie) 
% 

Klasy intensywności suszy 
Susza umiarkowana 

% 
Susza silna 

% 
Susza ekstremalna 

% 
1 30,9 23,9 4,4 2,6 
3 33,3 26,3 3,9 3,1 
6 31,6 22,6 4,8 4,2 

12 34,4 28,1 2,9 3,5 

6.2 SUSZE HYDROLOGICZNE 

Obserwowane przepływy niżówkowe w rzece odzwierciedlają suszę hydrologiczną występującą 
w zlewni. Międzynarodowy Słownik Hydrologii (WMO nr 385) definiuje susze hydrologiczne jako 
okres, w którym przepływy niskie występują podczas suchych warunków pogodowych. Warunkiem 
koniecznym do wystąpienia niżówki jest brak spływu powierzchniowego, jednak nie zawsze przy jego 
braku pojawia się niżówka. Woda płynąca wtedy w korycie rzeki pochodzi jedynie z drenowanych 
przez nią poziomów wodonośnych, a w miarę ich wyczerpywania, maleje przepływ w rzece.  

Tabela. 6.2.1. Dane hydrograficzne wodowskazów na Nysie Łużyckiej 

Rzeka  Wodowskaz km A km2 

Nysa Łużycka 

 Porajów 194,58 388,43 

 Sieniawka 193,07 693,95 

 Zgorzelec 150,64 1627,24 

 Przewóz 101,25 2073,17 

 

Wskaźniki suszy hydrologicznej zostały wyznaczone dla następujących wodowskazów: Porajów, 

Sieniawka, Zgorzelec i Przewóz zlokalizowanych na Nysie Łużyckiej. Na rysunku 6.2.1 zamieszczono 

lokalizację analizowanych posterunków wodowskazowych. Dane hydrograficzne zestawiono w tabeli 

6.2.1. Najwyżej położonym polskim wodowskazem na Nysie Łużyckiej jest Porajów położony   

niedaleko Trójpunktu Granicznego w km 194,58 i zamykający zlewnię o powierzchni 388,43 km2. 

Półtora kilometra poniżej znajduje się wodowskaz Sieniawka, położony poniżej mostu drogowego 
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Sieniawka – Zittau, w km 193,07 Nysy Łużyckiej. Zamyka on zlewnię o powierzchni 693,95 km2. 

Pomiędzy wodowskazami Porajów i Sieniawka znajduje się ujście rzeki Mandau, dlatego przy 

niewielkiej odległości pomiędzy tymi wodowskazami następuje prawie dwukrotny wzrost 

powierzchni zlewni. Na wysokości wodowskazu Sieniawka znajduje się niemiecki wodowskaz Zittau1. 

Kolejnym wodowskazem jest Zgorzelec położony w kilometrze 150,64 zamykający zlewnię o 

powierzchni 1627,24 km2. Czterysta  metrów poniżej znajduje się niemiecki wodowskaz Görlitz. 

Najniżej położonym wodowskazem na obszarze objętym projektem NEYMO-NW jest Przewóz, 

usytuowany powyżej mostu drogowego Przewóz – Podrosche, w kilometrze 101,25 Nysy Łużyckiej. 

Zamyka on zlewnię o powierzchni 2073,17 km2. Naprzeciw niego, po stronie niemieckiej 

zlokalizowany jest wodowskaz Podrosche3. 

 

 

Rys. 6.2.1. Lokalizacja wodowskazów w zlewni Nysy Łużyckiej 
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Niżówka to okres, w którym przepływy w rzece są niższe od wartości granicznych przepływu w 

danym profilu wodowskazowym. Jako wartości graniczne przyjęto przepływy o gwarantowanym 

czasie trwania, czyli takie, które wraz z wyższymi trwają przez p% czasu objętego analizą. Na 

podstawie codziennych przepływów średniodobowych wyznaczono przepływ: 

• Q70, o p=70%, odpowiadający wartości granicznej dla suszy,  

• Q90, o p=90%, będący wartością graniczną dla suszy głębokiej,   

• Q95, o p=95%, dla suszy ekstremalnie głębokiej.  

Podobnie jak dla wskaźników meteorologicznych, aby uzyskać jednolite tło porównawcze, 

przyjęto do wyznaczania przepływów gwarantowanych wielolecie 1981-2010.  

Na podstawie wartości przepływów granicznych wyznaczono okresy niżówkowe w wieloleciu 

1981-2018. Do wyznaczenia poszczególnych niżówek przyjęto metodę separacji niżówek niezależnych 

(POT). Zakłada ona, że jako niżówkę przyjmuje się okres, w którym przepływy są poniżej wartości 

granicznej (Q70) i trwają co najmniej 5 dni. Koniec niżówki następuje, gdy wartości przepływów 

przewyższają wartość graniczną, przy czym jeżeli przerwy pomiędzy niżówkami nie przekraczają 4 dni 

okresy te potraktowano jako jedną niżówkę. 

W profilach wodowskazowych Nysy Łużyckiej, w analizowanym okresie 1981-2019 jedynie w 

roku 2011 na wodowskazach Zgorzelec i Przewóz nie zanotowano żadnych okresów niżówkowych. W 

pozostałych latach na wszystkich wodowskazach notowano od 1 do 8 niżówek rocznie. Sumarycznie 

w całym wieloleciu 1981-2019 zanotowano w profilu wodowskazowym Porajów 100 okresów 

niżówkowych, w profilu Sieniawka 110, w profilu Zgorzelec 101, a w profilu Przewóz 106 niżówek. 

Najczęściej okresy te trwały od kilku do kilkunastu dni. Najdłuższe niżówki zanotowano w latach:  

• 1982 (od 200 dni w profilu Zgorzelec do 231 w profilu Sieniawka) 

• 1990 (od 158 dni w profilu Przewóz do 186 w profilu Zgorzelec) 

• 1992 (od 134 dni w profilu Zgorzelec do 221 w profilu Przewóz) 

• 1999 (od 139 dni w profilu Sieniawka do 180 w profilu Zgorzelec) 

• 2000 (od 133 dni w profilu Przewóz do 275 w profilu Porajów) 

• 2003 (od 202 dni w profilu Przewóz do 253 w profilu Sieniawka) 

• 2004 (od 149 dni w profilu Sieniawka do 171 w profilu Porajów) 

• 2007 (od 131 dni w profilu Sieniawka do 166 w profilu Porajów) 

• 2008 (od 152 dni w profilu Sieniawka do 159 w profilu Zgorzelec) 

• 2015 (od 183 dni w profilu Przewóz do 208 w profilu Sieniawka) 

• 2018 (od 231 dni w profilu Przewóz do 255 w profilu Sieniawka) 

• 2019 do 31 października (od 138 dni w profilu Przewóz do 146 dni w profilu Sieniawka). 

Były to zarówno bardzo długie okresy niżówkowe jak też ekstremalne głębokie tj. przepływ w 

Nysie Łużyckiej spadał poniżej Q95. Takie warunki występowały przede wszystkim w półroczu letnim. 

Warto zauważyć, że okresy niżówkowe występują często w następujących po sobie latach. Suche 

okresy dwuletnie obserwowano w latach: 1999-2000, 2003-2004, 2007-2008, a trzyletni w latach 

1990-1992. W roku 1991 wystąpiła też niżówka ekstremalna o czasie trwania od 85 dni w Porajowie 

do 132 dni w Przewozie. Tabela 6.2.2 zawiera wielkości przepływów granicznych suszy Q70, Q90 i 

Q95.  nalizując codzienne przepływy na ich tle możemy określić jak kształtują się warunki suszy 

hydrologicznej w zlewni. 
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Tabela 6.2.2. Wartości przepływów Q70, Q90 i Q95 oraz NNQ, SNQ i SSQ dla wodowskazów Nysy Łużyckiej z 

wielolecia 1981-2010 

Rzeka Wodowskaz 
Q [m3/s] [m3/s] 

70% 90% 95% NNQ NNQ SNQ SNQ SSQ 

Nysa Łużycka 

Porajów 3,18 2,16 1,91 1,08 0,27 1,84 1,39 6,05 

Sieniawka 4,41 3,03 2,59 1,50 1,24 2,53 2,21 9,05 

Zgorzelec 7,25 4,90 4,22 2,56 1,30 4,08 3,38 15,1 

Przewóz 9,86 6,80 5,84 3,17 2,41 5,82 5,21 18,6 

Kolorem niebieskim zaznaczono wartości obliczone metodą stosowaną przez niemiecką służbę hydrologiczną. 

Na podstawie wielolecia 1981-2010 wyznaczono również przepływy charakterystyczne:  

najniższy (NNQ), średni niski (SNQ) oraz średni (SSQ). Przepływy najniższe (NNQ) oraz średnie niskie 

(SNQ) wyznaczono dwoma metodami. 

1. Metoda stosowana przez polską służbę hydrologiczną przyjmuje jako przepływ najniższy 

NNQ wartość najniższą przepływu rocznego, zaobserwowaną w danym okresie czasu 

(wieloleciu) na podstawie wartości rejestrowanych w odstępach 15 min, a przepływ 

średni niski SNQ jest przepływem  średnim z najniższych rocznych. 

2. Metoda stosowana przez niemiecką służbę hydrologiczną przyjmuje jako przepływ 

najniższy NNQ wartość najniższą z przepływów  redniodobowych w danym okresie czasu 

(wieloleciu), a przepływ średni niski SNQ jest przepływem  średnim z najniższych 

rocznych wyznaczonych z przepływów średniodobowych. 

Warto przy tym zauważyć, że przepływ SNQ obliczony metodą stosowaną przez niemiecką 

służbę hydrologiczną jest zbliżony do przepływu gwarantowanego Q95, stanowiącego wartość 

graniczną dla niżówki ekstremalnej. Przepływy gwarantowane Q90 i Q70 mieszczą się pomiędzy 

przepływami średnim niskim SNQ a średnim SSQ. Przepływ gwarantowany Q70 ma wartość około 

50% przepływu średniego z wielolecia SSQ. 

7 SUSZA W LATACH 2018 - 2019 W ZLEWNI NYSY ŁUŻYCKIEJ I JEJ OTOCZENIU  

W niniejszym rozdziale przedstawiono wpływ czynników meteorologicznych takich jak opady i 

temperatura powietrza na powstawanie i rozwój suszy w Polsce i Saksonii w latach 2018-2019. 

Warunki meteorologiczne w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu scharakteryzowano na podstawie 

danych ze stacji meteorologicznych: Zielona Góra (IMGW-PIB), Cottbus i Görlitz (DWD) oraz Liberec 

(ČHMÚ). Lokalizację stacji przedstawiono na rysunku 7.1.1. 
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Rys. 7.1.1. Położenie stacji meteorologicznych uwzględnionych w opracowaniu 

Warunki termiczne zostały scharakteryzowane na podstawie wartości temperatury powietrza w 

odniesieniu do normy wyznaczonej z wielolecia 1981-2010. Ponadto określono liczbę dni gorących  

tj. z temperaturą maksymalną powietrza powyżej 25oC oraz dni upalnych tj. z temperaturą 

maksymalną powietrza powyżej 30oC. Scharakteryzowano również fale upałów tj. ciągi kolejnych, co 

najmniej 3 dni, z temperaturą maksymalną powyżej 30oC.  

W przypadku  warunków opadowych określono sumy opadów względem normy wyznaczonej z 

lat 1981-2010. Przedstawiono również sumy narastające opadów od stycznia do grudnia względem 

normy oraz scharakteryzowano okresy bezopadowe, zdefiniowane jako ciągi dni bez opadów lub z 

opadem dobowym ≤ 1mm trwającej co najmniej 11 dni.  
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Suszę atmosferyczna scharakteryzowano na podstawie wartości wskaźnika SPI dla przedziałów 

czasu 3, 6 i 12 miesięcy. 

Suszę hydrologiczną przedstawiono na podstawie wartości przepływu granicznego: Q70 o p=70% 

(co odpowiada wartości granicznej suszy), Q90 o p = 90% (wartość graniczna dla suszy głębokiej) oraz 

Q95 o p = 95% (wartość graniczna dla suszy ekstremalnie głębokiej). Podobnie jak w przypadku 

elementów meteorologicznych, obliczenia wartości przepływów granicznych wykonano na podstawie 

danych z wielolecia 1981-2010. 

7.1 SUSZA METEOROLOGICZNA  

Średnia roczna temperatura powietrza w Polsce w roku 2018 wyniosła 9,8oC, była o ok. 2oC 

wyższa niż średnia z lat 1981–2010. Rok 2018 pod względem termicznym był ekstremalnie ciepły 

(Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski, 2018). W północnej, nizinnej części zlewni Nysy Łużyckiej 

temperatura roczna wyniosła ok. 10,7oC, a w części południowej na pogórzu ok. 9,4oC (rys. 7.1.2). 

 

Rys. 7.1.2. Średnia roczna temperatura powietrza (°C) w roku 2018 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu  
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Rys. 7.1.3. Średnia temperatura powietrza (°C) w sezonie letnim (czerwiec-sierpień) 2018 roku w zlewni Nysy 

Łużyckiej i jej otoczeniu  

W roku 2018 najchłodniejsze były luty i marzec. To jedyne miesiące w roku kiedy temperatura 

miesięczna była niższa od średniej wieloletniej (1981-2010). Większość miesięcy była cieplejsza niż 

zwykle, bardzo ciepłe w porównaniu do normy były: styczeń, kwiecień, maj i sierpień (rys. 7.1.4). W 

styczniu średnia temperatura miesięczna był o ok. 3oC wyższa od normy (1981-2010). Natomiast w 

kwietniu temperatura powietrza była o ponad 5oC wyższa od normy, był to miesiąc określany według 

klasyfikacji termicznej jako ekstremalnie ciepły. Wysoka temperatura powietrza utrzymywała się 

również w maju. Jednak cały sezon wiosenny (marzec-maj) był bardzo zróżnicowany termicznie ze 

względu na bardzo chłodny marzec z temperaturą miesięczną o ok. 3oC poniżej normy.  W sezonie 

letnim najcieplejszym miesiącem był sierpień ze średnią temperaturą miesięczną o ponad 3oC wyższą 

od normy. Rozkład przestrzenny średniej temperatury powietrza w sezonie letnim przedstawiono na 

rysunku 7.1.3. Cieplejsze od normy były również miesiące jesienne (wrzesień-listopad) oraz grudzień. 
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Rys. 7.1.4. Przebieg średniej miesięcznej temperatury powietrza w latach 2018 i 2019 na tle normy (1981-2010) 

na wybranych stacjach położonych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu   

W roku 2018 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu dni gorące (dni z temperaturą maksymalną 

>25oC) występowały z dużo większą frekwencją niż przeciętnie. Roczna liczba dni gorących wahała się 

od ok. 70 dni (Liberec) do ponad 95 dni (Cottbus). W lipcu i w sierpniu 2018 roku dni gorące 

stanowiły ok. 70 %, a lokalnie prawie 80% wszystkich dni w tych miesiącach. Pierwsze dni gorące 

pojawiły się już pod koniec I dekady kwietnia w części północnej-zachodniej (stacja Cottbus), a na 

przeważającym obszarze zlewni w II i III dekadzie miesiąca. Ostatni dzień gorący wystąpił w III 

dekadzie września, a w środkowej i północno-zachodniej części obszaru badań dni gorące były jeszcze 

notowane w II dekadzie października (tab. 7.1.1). Najdłuższy ciąg dni gorących był notowany od III 

dekady lipca do połowy sierpnia i utrzymywał się od 21-22 (Zielona Góra, Görlitz) do 32 dni (Cottbus, 

Liberec). 

W regionie, w roku 2018 najwięcej dni upalnych wystąpiło w sierpniu (10-12 dni). Na 

przeważającym obszarze pierwsze dni upalne pojawiły na przełomie maja i czerwca. Ostatnie dni 

upalne były notowane jeszcze w II i III dekadzie września (środkowa i północno-zachodnia część 

obszaru badań). Roczna liczba dni upalnych wahała się od 15 dni (Liberec) do 30 dni (Cottbus), tabela 

7.1.2.  

Na przeważającym obszarze badań w roku 2018 obserwowano 2 fale upałów, a w części 

północno-zachodniej nawet 5 fal upałów. Najdłuższa 12-dniowa fala upałów utrzymywała się od 24 

lipca do 4 sierpnia (Görlitz). W tym okresie notowana była bardzo wysoka temperatura powietrza, 

osiągająca 35oC, a lokalnie nawet przekraczająca 36oC (Cottbus), tabela 7.1.2. 
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Tabela 7.1.1. Liczba dni gorących (dni z temperaturą maksymalną >25oC) oraz najdłuższy ciąg dni gorących w 

roku 2018 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni temperaturą maksymalną >25oC 

ROK 
Najdłuższy 
ciąg [dni] 

Data 
wystąpienia kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik 

Zielona Góra  2 10 11 21 22 10 0 76 22 20.07-10.08 

Cottbus 3 14 15 24 24 13 3 96 32 20.07-20.08 

Görlitz 2 7 12 22 21 12 1 77 21 20.07-09.08 

Liberec 1 6 12 19 23 7 0 68 32 20.07-20.08 

 

Tabela 7.1.2. Liczba dni upalnych (dni z temperaturą maksymalną >30oC) oraz liczba fal upałów (Tmax>30 oC 

przez co najmniej 3 dni) w roku 2018 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni z Tmax>30oC 

ROK 
Liczba fal 
upałów 

Najdłuższa 
fala [dni] 

Data 
wystąpienia maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień 

Zielona Góra  0 2 5 10 0 17 2 6 30.07-04.08 

Cottbus 4 4 9 11 2 30 5 6 30.07-04.08 

Görlitz 1 1 11 11 1 25 2 12 24.07-04.08 

Liberec 0 0 3 12 0 15 2 6 30.07-04.08 

 

Suma roczna opadów w roku 2018 na analizowanych stacjach położonych w zlewni Nysy 

Łużyckiej i jej otoczeniu wyniosła od ok. 400 mm (Görlitz – 392 mm, Zielona Góra – 402 mm, Cottbus 

– 429 mm) do 576 mm (Liberec). Sumy roczne stanowiły ok. 70%, a w środkowym obszarze zlewni 

tylko ok. 60% normy wyznaczonej z wielolecia 1981-2010.  

Liczba dni bezopadowych oraz z opadem <1 mm w roku 2018 wyniosła od 275 (Liberec) do 

ponad 290 dni (Cottbus, Zielona Góra). W lutym, przez cały miesiąc tj. przez 28 dni, na 

przeważającym obszarze zlewni obserwowano dni bez opadów lub występujące opady nie 

przekraczały 1 mm na dobę. 
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Rys. 7.1.5. Sumy miesięczne opadów oraz liczba dni z opadem <1mm (dni bez opadów oraz z opadem 

dobowym poniżej 1 mm) w roku 2018 na wybranych stacjach w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Początek roku 2018 był wilgotny, suma miesięczna opadów w styczniu znacznie przekraczała 

nomę miesięczną. Jednak już w lutym rozpoczął się okres z niedoborem opadów. Na przeważającym 

obszarze zlewni Nysy Łużyckiej, w lutym opady były bardzo niskie i kształtowały się poniżej 10% 

normy. Od początku lutego do pierwszych dni marca obserwowany był najdłuższy w roku 2018 

trwający ponad 30 dni okres bezopadowy tj. ciąg dni bezopadowych lub z opadem dobowym poniżej 

1 mm. Sucho było również w miesiącach wiosennych, a zwłaszcza w kwietniu i maju, kiedy spadło od 

20 do 35 mm deszczu (kwiecień) oraz od 10 do 30 mm (maj), a tylko lokalnie do 60 mm opadów. 

Występowały długie, utrzymujące się przez kilkanaście kolejnych dni okresy bezopadowe. Niedobór 

opadów charakteryzował też miesiące letnie i jesienne. W sierpniu, na przeważającym obszarze 

zlewni, opady wynosiły od ok. 20 do 30 mm. Listopad był drugim miesiącem w roku z bardzo niskimi 

opadami poniżej 20% normy. Dopiero w grudniu nastąpiła zmiana, opady kształtowały się powyżej 

normy. Rok 2018 zakończył się dużym niedoborem opadów, który w zależności od regionu wynosił 

nawet 40% normy. Narastające (kumulowane) sumy opadów od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku 

dla wybranych stacji położonych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu przedstawia rysunek 7.1.6 

Tabela 7.1.3. Liczba dni z opadem <1mm (dni bez opadów oraz z opadem dobowym poniżej 1 mm), liczba 

ciągów bezopadowych ≥11 dni oraz najdłuższy ciąg bezopadowy w roku 2018 na wybranych stacjach w zlewni 

Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni bez opadów i 

opadem <1mm 

Liczba ciągów 

bezopadowy ≥11 dni 
Najdłuższy ciąg 

bezopadowy 
Data wystąpienia 

Zielona Góra 296 8 30 04.02-05.03 

Cottbus 290 10 33 01.02-05.03 

Goerlitz 285 6 33 01.02-05.03 

Liberec 275 6 32 02.02-05.03 
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Rys. 7.1.6. Narastające sumy opadów w roku 2018 (od 1 stycznia do 31 grudnia) na tle normy dla wybranych 

stacji położonych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu  

Susza meteorologiczna w roku 2018, a w konsekwencji niedobór wody dla roślin były 

spowodowane bardzo wysoką temperaturą powietrza, dużym usłonecznieniem oraz długotrwałym 

niedoborem opadów atmosferycznych. Susza meteorologiczna pojawiła się już wiosną. Wskazuje na 

to deficyt opadów określony wskaźnikiem standaryzowanego opadu (SPI). Wartości SPI6 w okresie 

listopad 2017-kwiecień 2018 roku oraz SPI3 w okresie marzec-maj 2018 roku, identyfikowały suszę 

umiarkowaną na przeważającym obszarze zlewni (rys. 7.1.7). W kolejnych miesiącach susza 
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meteorologiczna pogłębiała się, wartości wskaźnika SPI3 w okresie czerwiec-sierpień 2018 roku 

wskazują na suszę bardzo silną, a w części południowej i południowo-zachodniej suszę ekstremalną 

(rys. 7.1.8). W okresach niedoborów opadów intensywność suszy była zwiększona przez wyższą od 

średniej wieloletniej temperaturę powietrza. W III dekadzie lipca oraz w sierpniu występowały okresy 

wysokiej temperatury powietrza (fale upałów), kiedy temperatura powietrza w ciągu dnia 

przekraczała 30oC. Półrocze letnie było bardzo suche, wartości SPI 6 w okresie maj-październik 

wskazują na warunki suszy silnej, a w południowej części zlewni również suszy ekstremalnej  

(rys. 7.1.8). W sezonie jesiennym nastąpiło nieznaczne złagodzenie suszy, na podstawie SPI3 w 

okresie wrzesień-listopad była identyfikowana susza umiarkowana, a w południowej części zlewni 

susza silna. Wyznaczony na koniec roku 2018 wskaźnik SPI12 w okresie styczeń-grudzień 

identyfikował warunki suszy silnej (rys. 7.1.9). 

 

SPI 6  SPI 3 

 

 

 

Rys. 7.1.7. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 6-miesięcznego (SPI6) na koniec kwietnia 2018 (po 

lewej) oraz 3-miesięcznego (SPI3) na koniec maja 2018 (po prawej) 

SPI 3  SPI 6 

 

 

 

Rys. 7.1.8. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 3-miesięcznego (SPI3) na koniec sierpnia 2018 (po 

lewej) oraz 6-miesięcznego (SPI6) na koniec października 2018 (po prawej) 
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SPI 3 

 
SPI 12 

 

 

 

Rys. 7.1.9. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 3-miesięcznego (SPI3) na koniec listopada 2018 (po 

lewej) oraz 12-miesięcznego (SPI12) na koniec grudnia 2018 (po prawej) 

 

Rok 2019 był również wyjątkowo ciepły (ekstremalnie ciepły), średnia roczna temperatura 

powietrza w Polsce wyniosła 10,2oC (Biuletyn Monitoringu Klimatu Polski, 2019). W północnej części 

zlewni Nysy Łużyckiej, położonej w obszarze nizinnym, roczna temperatura powietrza wynosiła ok. 

11,0oC, w części południowej, na przedgórzu ok. 9,4oC (rys. 7.1.10). 
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Rys. 7.1.10. Średnia roczna temperatura powietrza (°C) w 2019 roku w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 
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Rys. 7.1.11. Średnia temperatura powietrza (°C) w sezonie letnim (czerwiec-sierpień) 2019 roku zlewni Nysy 

Łużyckiej i jej otoczeniu 

W roku 2019, podobnie jak w 2018, zdecydowana większość miesięcy była cieplejsza niż zwykle 

tj. temperatura powietrza była wyższa od  normy (rys. 7.1.4). Najcieplejszym miesiącem był czerwiec, 

średnia miesięczna temperatura powietrza w regionie wynosiła: 23,1oC (Cottbus), 22,8oC (Zielona 

Góra), 21,3oC (Görlitz) i 20,5oC (Liberec). Oznacza to, że czerwiec był o ok. 6oC cieplejszy (Zielona 

Góra, Cottbus) od średniej (1981-2010). Na niektórych stacjach temperatura powietrza w czerwcu 

2019 był najwyższa w historii pomiarów tych stacji (np. Zielona Góra). W 2019 roku tylko jeden 

miesiąc, czyli maj był chłodniejszy niż przeciętnie. W konsekwencji wszystkie sezony roku tj. zima 

2019/2020, wiosna, lato i jesień były cieplejsze od normy. Największą anomalią dodatnią 

charakteryzowało się lato (czerwiec-sierpień). Miał na to znaczący wpływ, jak wspomniano powyżej, 

wyjątkowo ciepły czerwiec. Rozkład przestrzenny średniej temperatury powietrza w okresie letnim 

przedstawiono na rysunku 7.1.11. 
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Tabela 7.1.4. Liczba dni gorących (dni z temperaturą maksymalną >25oC) oraz najdłuższy ciąg dni gorących  

w roku 2019 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni  z temperaturą maksymalną >25oC 

ROK  
Najdłuższy 
ciąg [dni] 

Data 
wystąpienia Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik 

Zielona Góra 2 0 26 15 20 2 0 65 10 
18.06-27.06 
23.08-01.09 

Cottbus 2 1 27 18 24 3 1 76 15 18.07-01.08 

Görlitz 2 0 24 16 21 2 0 64 13 20.07-01.08 

Liberec 1 0 21 14 15 1 0 52 10 
22.07-31.07 
23.08-01.09 

Tabela 7.1.5. Liczba dni upalnych (dni z temperaturą maksymalną >30oC) oraz liczba fal upałów (Tmax>30 oC 

przez co najmniej 3 dni) w roku 2019 w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni  z temperaturą maksymalną >30oC 

ROK 
Liczba fal 
upałów 

Najdłuższa 
fala [dni] 

Data 
wystąpienia Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień 

Zielona Góra 0 0 10 5 5 1 21 3 5 28.08-01.09 

Cottbus 0 0 15 7 9 1 32 2 8 25.08-01.09 

Görlitz 0 0 7 5 5 1 18 2 4 
23.07 - 26.07 
29.08 - 01.09 

Liberec 0 0 5 4 1 0 10 0 - - 

 

Dni gorące również w roku 2019 występowały częściej niż przeciętnie. Roczna liczba dni 

gorących wahała się od ok. 52 (Liberec) do ponad 76 dni (Cottbus). W czerwcu 2019 roku 80% dni, a 

lokalnie nawet więcej, zostało sklasyfikowanych jako gorące. Pierwsze dni gorące wystąpiły już pod 

koniec III dekady kwietnia, a ostatnie były notowane w I dekadzie września, jednak w północno-

zachodniej części zlewni obserwowane były jeszcze w II dekadzie października. Najdłuższy 

nieprzerwany ciąg dni gorących wystąpił w drugiej połowie lipca i był obserwowany w zależności od 

części regionu przez 10 - 15 kolejnych dni (tab. 7.1.4). 

W 2019 roku liczba dni upalnych wahała się od 10 (Liberec) do 32 dni (Cottbus), tabela 7.1.5. W 

regionie, najwięcej dni upalnych odnotowano w czerwcu (7-15 dni), a jedynie w południowej części 

było tych dni ok. 5. Na przeważającym obszarze regionu pierwsze dni upalne pojawiły się w I dekadzie 

czerwca, a ostatni był obserwowany 1 września (środkowa i północna część regionu).  W roku 2019 

obserwowano 2-3 fale upałów. Najdłuższa, 8-dniowa fala upałów utrzymywała się od 25 sierpnia do 1 

września (Cottbus). 

Suma roczna opadów w roku 2019 na analizowanych stacjach położonych w zlewni Nysy 

Łużyckiej i jej otoczeniu wahała się od ok. 400 mm (Cottbus - 400 mm, Zielona Góra - 511 mm, Görlitz 

- 525 mm) do 649 mm (Liberec). Sumy roczne stanowiły ok. 80% średnich rocznych opadów za lata 

1981-2010. W północno-zachodniej części regionu wskaźnik ten wyniósł tylko ok. 70%. Roczna liczba 

dni bezopadowych oraz z opadem <1 mm wyniosła od 246 (Cottbus) do ok. 270 dni (Zielona Góra, 

Görlitz). Najwięcej dni bezopadowych obserwowano w kwietniu (28 dni). 
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 Rys. 7.1.12. Sumy miesięczne opadów oraz liczba dni z opadem <1mm (dni bez opadów oraz z opadem 

dobowym poniżej 1 mm) w roku 2019 na wybranych stacjach w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Początek 2019 roku był wilgotny. Miesięczna suma opadów w styczniu 2019 roku, podobnie jak 

w 2018, przekraczała normę. Deficyt opadów zaczął występować w kwietniu. Większość obszaru 

zlewni Nysy Łużyckiej charakteryzowała się bardzo niskimi sumami opadów tj. ok. 20% wartości 

normalnej. Od końca marca do III dekady kwietnia obserwowano najdłuższy okres suchy w 2019 

roku, tj. bez opadów lub z opadami dobowymi poniżej 1 mm. Natomiast maj był miesiącem 

wilgotnym, kiedy notowane opady wynosiły: 50-60 mm (część północna) i blisko 90 mm (część 

środkowa), a nawet ok. 120 mm (część południowa zlewni). Kolejny miesiąc tj. czerwiec był suchy, 

odnotowano miesięczne sumy w zakresie 30-40 mm (rys. 7.1.12). Obserwowano ponad 

dziesięciodniowy okres bezopadowy. Od czerwca odnotowano deficyt opadów. Skumulowane sumy 

opadów były niższe niż przeciętnie. Rok 2019 zakończył się dużym deficytem, który w zależności od 

części regionu wyniósł 20%, a nawet 30% opadów średnich. Skumulowane sumy opadów od 1 

stycznia do 31 grudnia dla wybranych stacji w zlewni Nysy Łużyckiej przedstawiono na rysunku 

7.1.13. Należy podkreślić, że rok 2019 był drugim rokiem z rzędu, w którym wystąpił deficyt opadów, 

co spowodowało rozwój i utrzymywanie się suszy w regionie. 
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Rys. 7.1.13. Narastające sumy opadów w roku 2019 (od 1 stycznia do 31 grudnia) na tle normy dla wybranych 

stacji położonych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 
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Tabela 7.1.6. Liczba dni z opadem <1mm (dni bez opadów oraz z opadem dobowym poniżej 1 mm), liczba 

ciągów bezopadowych ≥11 dni oraz najdłuższy ciąg bezopadowy w roku 2019 na wybranych stacjach w zlewni 

Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu 

Stacja 
Liczba dni bez opadów i 

opadem <1mm 

Liczna ciągów 

bezopadowy ≥11 dni 
Najdłuższy ciąg 

bezopadowy 
Data wystąpienia 

Zielona Góra 270 3 23 13.06-05.07 

Cottbus 284 8 18 26.03-12.04 

Görlitz 268 5 20 21.06-10.07 

Liberec 246 3 28 29.03-25.04 

 

Rok 2018 zakończył się dużym niedoborem opadów, co spowodowało silną suszę 

zidentyfikowaną na podstawie wartości SPI12. Po długim okresie suchym sezon zimowy 2018/2019 

był wilgotny, dlatego SPI3 dla zimy (grudzień-luty) nie wykazał suszy w krótkim 3-miesięcznym 

przedziale czasu. Jednak analiza deficytu opadów w dłuższej skali czasowej, na podstawie SPI12 pod 

koniec zimy, tj. w lutym, nadal wskazuje na silną suszę, zwłaszcza w południowej części zlewni  

(rys. 7.1.14). Pod koniec maja SPI wyznaczony dla krótszej skali (SPI 3) nie wykazał suszy, ale w 

perspektywie długoterminowej deficyt opadów wciąż się utrzymywał, SPI 12 zidentyfikował suszę 

umiarkowaną (rys. 7.1.15). Sezon letni był bardzo suchy. Dlatego SPI obliczony dla 3 miesięcy letnich 

(czerwiec-sierpień) zidentyfikował nawet silną suszę (rys. 7.1.16). Ciepłe półrocze (maj-październik) 

również było suche, na podstawie SPI6 zidentyfikowano suszę umiarkowaną (rys. 7.1.17). Wartości 

SPI12 obliczone na koniec grudnia 2019 roku identyfikowały warunki suszy umiarkowanej  

(rys. 7.1.17). Rok 2019 był drugim rokiem z rzędu z suszą w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu. 

 

SPI12  SPI6 

 

 

 

Rys. 7.1.14. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 12-miesięcznego (SPI12) na koniec lutego 2019 (po 

lewej) oraz 6-mesięcznego (SPI6) na koniec kwietnia 2019 (po prawej) 
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Rys. 7.1.15. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 12-miesięcznego (SPI12) na koniec maja 2019 (po 

lewej) oraz 3-miesięcznego (SPI3) na koniec maja 2019 (po prawej) 

SPI12  SPI3 

 

 

 

Rys. 7.1.16. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 12-miesięcznego (SPI12) na koniec sierpnia 2019 

(po lewej) oraz 3-miesięcznego (SPI3) na koniec sierpnia 2019 (po prawej) 

SPI6  SPI12 

 

 

 

Rys. 7.1.17. Rozkład przestrzenny wskaźnika SPI dla okresu 6-miesięcznego (SPI6) na koniec października 2019 

(po lewej) oraz 12-miesięcznego (SPI12) na koniec grudnia 2019 (po prawej) 
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7.2 SUSZA HYDROLOGICZNA 

Deficyt wody w 2018 roku spowodowany niskimi sumami opadów oraz długotrwałymi okresami 

bezopadowymi, wywoływał negatywne skutki hydrologiczne i przyczynił się do rozwoju suszy 

hydrologicznej. 

Poniższe rysunki (rys. 7.2.1 - rys. 7.2.4) przedstawiają hydrogramy codziennych przepływów na 

wodowskazach Nysy Łużyckiej w latach 2018-2019 na tle przepływów Q70, Q90 i Q95 z wielolecia 

1981-2010. Wykresy pokazują okresy suszy hydrologicznej w 2018 i 2019 roku w zlewni Nysy 

Łużyckiej, które wystąpiły w ciepłym sezonie, od maja do listopada, a nawet grudnia. 

 

 

Rys. 7.2.1. Hydrogram przepływów codziennych na wodowskazie  Porajów na Nysie Łużyckiej w latach 

2018/2019 na tle przepływów  Q70, Q90 i Q95 z wielolecia 1981-2010 
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Rys. 7.2.2. Hydrogram przepływów codziennych na wodowskazie  Sieniawka na Nysie Łużyckiej w latach 

2018/2019 na tle przepływów  Q70, Q90 i Q95 z wielolecia 1981-2010 

 

Rys. 7.2.3. Hydrogram przepływów codziennych na wodowskazie Zgorzelec na Nysie Łużyckiej w latach 

2018/2019 na tle przepływów  Q70, Q90 i Q95 z wielolecia 1981-2010 
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Rys. 7.2.4. Hydrogram przepływów codziennych na wodowskazie  Przewóz na Nysie Łużyckiej w latach 

2018/2019 na tle przepływów  Q70, Q90 i Q95 z wielolecia 1981-2010 

W roku 2018 przepływy najniższe wynosiły: w Porajowie NQ=0,93 m3/s, w Sieniawce  

NQ=1,47 m3/s (był to najniższy przepływ w całym wieloleciu 1981-2018 dla tego wodowskazu), w 

Zgorzelcu NQ=2,31 m3/s (był to również najniższy przepływ w całym wieloleciu 1981-2018 dla tego 

wodowskazu) i Przewozie NQ=3,22 m3/s. 

W roku 2019 przepływy najniższe wynosiły: w Porajowie NQ=1,19 m3/s, w Sieniawce NQ=1,83 

m3/s, w Zgorzelcu NQ=2,68 m3/s i Przewozie NQ=4,06 m3/s. 

W tabeli 7.2.1 przedstawiono charakterystyki suszy hydrologicznej 2018-2019 roku: początek 

suszy, koniec suszy, liczba dni trwania suszy, liczba dni z przepływem poniżej Q70 (liczba dni suszy), 

liczba dni z przepływem poniżej Q90 (liczba dni suszy głębokiej), liczba dni z przepływem poniżej Q95 

(liczba dni suszy ekstremalnie głębokiej) oraz deficyt przepływu. Jako deficyt przepływu rozumie się 

różnicę pomiędzy przepływem rzeczywistym a przepływem granicznym suszy Q70 wyrażoną  

w mln m3.  

Należy podkreślić, że susza w roku 2019 była analizowana tylko do końca roku hydrologicznego 

tj. do 31.10 (tab. 7.2.1). Dlatego też data 31.10 nie jest ostatnim dniem suszy. Hydrogramy 

przepływów (rys. 7.2.1 - 7.2.4) przedstawiają, że susza trwała nadal w roku hydrologicznym 2020. 

Jednak z powodu braku danych za rok 2020 nie można obecnie przeprowadzić dalszej analizy. 

 

 



 

53 
 

Tabela. 7.2.1. Charakterystyka okresów suszy hydrologicznej w roku  2018 i 2019 na wodowskazach Nysy 

Łużyckiej 

Wodowskaz Rok 
Czas trwania 

od – do 
dni 

Liczba dni z przepływem poniżej Deficyt 

Q70 Q90 Q95 mln m3 

Porajów 
2018 

30.05-21.12 
236 

222 175 156 28,2 

2019 
14.06-31.10 

140 
136 119 105 17,3 

Sieniawka 
2018 

10.04-20.12 
255 

244 205 183 49,5 

2019 
08.06-31.10 

146 
139 116 70 21,3 

Zgorzelec 
2018 

01.05-21.12 
235 

226 184 161 68,6 

2019 
15.06-31.10 

139 
132 118 110 41,8 

Przewóz 
2018 

06.05-22.12 
231 

222 182 153 86,0 

2019 
16.06-31.10 

138 
135 113 103 50,9 

 

W tabeli 7.2.2 zestawiono deficyt wody w profilach wodowskazowych na Nysie Łużyckiej z 

zasobami w tych profilach w latach 2018 i 2019. W roku 2018 deficyt wyniósł od 19% zasobów 

wodnych w przekrojach Zgorzelec i Przewóz, przez 20% w przekroju Porajów do 23% w przekroju 

Sieniawka. W roku 2019 deficyt zasobów wodnych wyniósł 10% w przekroju Sieniawka, 12% w 

przekroju Zgorzelec oraz 13% w przekrojach Porajów i Przewóz. 

Tabela 7.2.2.  Porównanie deficytu z zasobami wodnymi w profilach wodowskazowych na Nysie Łużyckiej w 

latach 2018 i 2019 w mln m3 

Rok 
Porajów Sieniawka Zgorzelec Przewóz 

Zasób Deficyt Zasób Deficyt Zasób Deficyt Zasób Deficyt 

2018 144,4 28,2 213,2 49,5 365,8 68,6 444,7 86,0 

2019 136,9 17,3 213,2 21,3 356,4 41,8 400,5 50,9 

 

Zasoby wodne w danym roku obliczono jako iloczyn średniego rocznego przepływu wyrażonego 

w m3/s oraz czasu jego trwania w danym roku. Dane wejściowe przyjęte jako średnie roczne 

przepływy dla poszczególnych wodowskazów zawiera tabela 7.2.3. 

Tabela 7.2.3.  Średnie roczne przepływy (m3/s) na wodowskazach Nysy Łużyckiej w latach 2018 - 2019 

Rok Porajów Sieniawka Zgorzelec Przewóz 

2018 4,58 6,76 11,6 14,1 

2019 4,34 6,76 11,3 12,7 
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8 SKUTKI SUSZY  - WPŁYW NA GOSPODARKĘ, SPOŁECZEŃSTWO I ŚRODOWISKO 

Susza powoduje zaburzenie bilansu wodnego na danym obszarze, wywołane brakiem lub 

deficytem opadów i dużym parowaniem. W przeciwieństwie do innych zagrożeń naturalnych, takich 

jak np. ulewne deszcze, susza rozwija się powoli. Ich konsekwencje mogą być odczuwalne przez długi 

czas ze względu na deficyt zasobów wód podziemnych i niski poziom wody w zbiornikach, mimo że 

sumy opadów są już w normie. W przypadku suszy można zaobserwować skutki środowiskowe, 

gospodarcze i społeczne (tab. 8.1). Skutki suszy można złagodzić działaniami adaptacyjnymi, np. 

retencjonowaniem wody. 

Tabela 8.1. Skutki suszy (Źródła: Kędziora et al. 2014 oraz National Drought Mitigation Center 

(https://drought.unl.edu/Education/DroughtforKids/DroughtEffects.aspx) 

Skutki suszy Opis 

Środowiskowe • obniżeniu poziomu wód powierzchniowych i podziemnych  
• spadek wielkości przepływów (spadek poniżej przepływu nienaruszalnego jest 

zagrożeniem dla organizmów żyjących w wodzie)  
• wzrost stężenia zanieczyszczeń wód powierzchniowych 
• wzrost temperatury wody  
• wysychanie obszarów podmokłych  
• wzrost liczby i zasięgu pożarów  
• utrata biologicznej różnorodności krajobrazu 
• pogorszenie się kondycji zdrowotnej organizmów wodnych  
• pogorszenie się kondycji zdrowotnej drzewostanów oraz pojawienie się szkodników 

i chorób drzew 

Ekonomiczne • straty w produkcji rolnej, leśnej i zwierzęcej   
• straty w rybołówstwie 
• wyższe koszt produkcji żywności  
• niższa produkcja energii w elektrowniach wodnych  
• straty w dochodach z turystyki i transportu wodnego  
• kłopoty z zaopatrzeniem w wodę dla przemysłu energetycznego oraz do procesów 

technologicznych w hutnictwie, górnictwie, przemyśle chemicznym, papierniczym, 
drzewnym, spożywczym itd.  

• zakłócenia dostaw wody dla gospodarki komunalnej 
Społeczne • negatywny wpływ na zdrowie ludzi narażonych bezpośrednio na to zjawisko 

(uciążliwe upały)  
• możliwe ograniczenie dostępu do wody i wzrost jej zanieczyszczenia 
• stres wywołany przez utratę plonów 
• ograniczenie aktywności rekreacyjnej (rekreacja wodna) 

 

Skutki susz można podzielić na bezpośrednie i pośrednie (Tallaksen i Van Lanen, 2004). Skutki 

bezpośrednie dotyczą ograniczeń w zaopatrzeniu w wodę do celów komunalnych, strat w uprawach 

oraz spadku produkcji energii. Większość skutków suszy można sklasyfikować jako pośrednie, 

ponieważ proces produkcji w wielu sektorach gospodarki zależy od zaopatrzenia w wodę. Pośrednie 

skutki susz mogą szybko rozprzestrzenić się w systemie gospodarczym, a także wpłynąć na inne 

regiony, nie objęte suszą. Pośredni wpływ może również dotyczyć wtórnych skutków susz dla 

zasobów środowiskowych i gospodarczych, które mogą mieć wpływ na ekosystemy i różnorodność 

biologiczną, zdrowie ludzi, żeglugę handlową i leśnictwo. W skrajnych przypadkach susza może 

skutkować czasowym lub ciągłym bezrobociem, a nawet zakłóceniem działalności gospodarczej. 

Może też być przyczyną niedożywienia i chorób w regionach dotkniętych suszą. 

https://drought.unl.edu/Education/DroughtforKids/DroughtEffects.aspx
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Straty związane z suszą można również zaklasyfikować jako materialne (związane z rynkiem) lub 

niematerialne (niezwiązane z rynkiem). Niematerialne straty są trudne do oszacowania, tj. degradacja 

ekosystemów czy długotrwałe koszty działań adaptacyjnych. 

Wpływ suszy na rolnictwo w latach 2018-2019 

Długotrwały deficyt opadów objawia się początkowo niedoborem wody w glebie. Dlatego 

rolnictwo jest często pierwszym sektorem dotkniętym skutkami suszy. Susza zmniejsza plony. Jednak 

straty w uprawach zależą również od gatunku rośliny, rodzaju gleby i regionu geograficznego. Susza 

występująca jesienią i wczesną wiosną zwykle obniża plon zbóż ozimych, a susza wiosenna zmniejsza 

zbiory zbóż jarych oraz wydajność pastwisk. Letnie susze powodują zwykle mniejsze plony 

ziemniaków, buraków cukrowych i roślin pastewnych (Kaca et al., 2011, Meinert et al., 2019). 

Warunki suszy stwierdzono w szczególności w 2018 roku w Saksonii, kiedy odpowiednie uprawy 

odnotowały straty rzędu 25%, a nawet powyżej 30% w porównaniu ze średnią wieloletnią (rys. 8.1). 

Dane nie pozwalają jednak na analizy w dokładniejszej skali przestrzennej, ale wschodnia część 

Saksonii należała do obszarów najbardziej dotkniętych suszą zarówno w 2018, jak i 2019 roku. 

 

 

Rys. 8.1. Zmniejszenie produkcji roślinnej (%) w 2018 i 2019 roku w porównaniu ze średnią dziesięcioletnią 

(2008-2017) w Saksonii. Kategoria „Leguminosen”(rośliny strączkowe); źródło: LfULG, R72 

W odpowiedzi na suszę w 2018 roku rząd w Niemczech uruchomił specjalny program, który miał 

przynajmniej częściowo zrekompensować straty finansowe sektora rolnego. W ramach tego 

programu, 267 gospodarstw w Saksonii otrzymało wsparcie kwotą około 21 mln euro, co stanowi 

mniej niż połowę stwierdzonych szkód ekonomicznych. 
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Susza w latach 2018-2019 spowodowała poważne straty w rolnictwie również w zachodniej 

części Polski. System Monitorowania Suszy Rolniczej (SMSR) prowadzony przez Instytut Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG-PIB) informował o suszy rolniczej już w drugim raporcie 

okresowym tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2018 roku. Susza w uprawach zbóż jarych objęła 100% gmin 

w województwie lubuskim i ok. 89% gmin w województwie dolnośląskim (w obrębie, których 

znajduje się zlewni Nysy Łużyckiej). Stwierdzono, że plony wielu upraw będą niższe z powodu 

występującego deficytu wody o co najmniej o 20% w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych 

przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych. W czwartym okresie raportowania tj.  

od 21 kwietnia do 20 czerwca 2018 roku duży deficyt wody sprawił, że susza notowana była wśród 

wszystkich monitorowanych upraw. W kolejnych raportach SMSR informowano o utrzymywaniu się 

suszy rolniczej w Polsce. W okresie raportowania od 21 czerwca do 20 sierpnia 2018 roku, 

stwierdzono zwiększenie deficytu wody dla roślin. W ostatnim okresie raportowania tj. od 1 sierpnia 

do 30 września 2018 roku warunki pogodowe powodowały utrzymywanie się w dalszym ciągu 

dużego deficytu wody dla roślin w zachodniej części Polski. 

W siedmiu gminach powiatu zgorzeleckiego rolnicy zgłosili straty w uprawach polowych. 

Zestawienie oszacowanych strat w rolnictwie na podstawie danych z Dolnośląskiego Urzędu 

Wojewódzkiego  przedstawiono w tabeli 8.2. 

Tabela 8.2. Zestawienie oszacowanych strat w rolnictwie spowodowanych wystąpieniem suszy w 2018 roku w 

powiecie zgorzeleckim 

Lp. Gmina 
Liczba gospodarstw 

rolnych dotkniętych suszą 
Powierzchnia upraw 
dotknięta suszą (ha) 

Straty w uprawach 
rolnych (PLN) 

1 Bogatynia 21 719,3 912 320 

2 Zgorzelec gmina 78 4 328,6 6 867 866 
3 Zgorzelec miasto 1 0,9 11 178 

4 Pieńsk 43 620,8 2 828 124 

5 Sulików 82 2 830,9 4 677 905 

6 Zawidów 3 19,9 25 693 

7 Węgliniec 14 348,0 557 383 

Źródło: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu (DUW), Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 

 

 

Rys. 8.2. Odsetek powierzchni upraw dotkniętych suszą (kolor żółty) w 2018 roku w powiecie zgorzeleckim na 

podstawie danych DUW Wydział Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska 
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W 2019 roku, podobnie jak w 2018, System Monitorowania Suszy Rolniczej (SMSR) odnotował 

suszę rolniczą już w drugim okresie raportowania, tj. od 1 kwietnia do 31 maja 2019 roku. Największe 

zagrożenie suszą rolniczą wystąpiło w przypadku zbóż jarych i ozimych. W kolejnych okresach 

sprawozdawczych (60-dniowych) susza rolnicza utrzymywała się i obejmowała coraz więcej upraw. W 

okresach od 21 maja do 20 lipca 2019 roku oraz od 1 czerwca do 31 lipca odnotowano szczególnie 

dotkliwy niedobór wody. Suszę rolniczą odnotowano dla wszystkich monitorowanych gatunków 

roślin uprawnych. W kolejnych okresach sprawozdawczych odnotowano utrzymywanie się suszy 

rolniczej, m.in. w województwach lubuskim i dolnośląskim, w których znajduje się zlewnia Nysy 

Łużyckiej. 

Wpływ suszy na leśnictwo 

Skutki suszy na obszarach leśnych zależą od rozmieszczenia, ilości i intensywności opadów oraz 

temperatury powietrza, a także od lokalnych warunków morfologicznych, glebowych i 

hydrogeologicznych oraz od stanu lasu i jego użytkowania (Pierzgalski et al. 2012, Pile et al., 2019, 

Pretzsch et al. 2017). Ponieważ korzenie drzewa zazwyczaj sięgają głębszych warstw gleby niż uprawy 

rolne, dlatego też lasy są zwłaszcza dotknięte skutkami długotrwałych susz.  nomalie warunków 

hydrotermicznych mogą osłabiać drzewa, co w konsekwencji przyczynia się do rozwoju chorób 

grzybowych oraz negatywnego wpływu szkodliwych owadów leśnych jak np. szeliniak sosnowy. Lasy 

świerkowe są bardziej narażone na niedobór wody ze względu na duże zapotrzebowanie na wodę 

oraz płytki system korzeniowy. Ponadto susze negatywnie wpływają na funkcje lasów tj.: gospodarczą 

(pozyskiwanie drewna), ochronną (chronią systemy wodne i gleby) oraz rekreacyjną (turystyczna). 

Susza w latach 2018-2019 była skrajnym przypadkiem dla sektora leśnego, ponieważ połączenie 

ekstremalnej suszy glebowej z wysokim wskaźnikiem inwazji szkodników (głównie szeliniak sosnowy) 

spowodowało ogromne szkody, w szczególności w drzewostanach świerkowych, ale także innych 

drzew. Biorąc pod uwagę wszystkie gatunki, udział drzew wykazujących znaczące objawy stresu 

wzrósł w Saksonii w latach 2018-2019 do 30% (z poniżej 20% od 2000 roku). Udział drzew bez 

uszkodzeń zmniejszył się do 26%, podczas gdy przeważnie udział ten wynosił ponad 40% w ciągu 

ostatnich 10 lat, a śmiertelność drzew wzrosła z poniżej 0,5% do 5% w 2018 roku i 3,6% w 2019 roku 

(Sachsenforst, 2019). Obszar Zittauer Gebirge należał do najbardziej dotkniętych w Saksonii. 

Przykładem ogromnych szkód jest wskaźnik porażeń wywołany inwazją szeliniaka sosnowego w 

Saksonii (rys. 9.2). Skutki inwazji szkodników, które ze względu na długotrwałe skutki suszy mogą się 

co najmniej podwoić w 2019 roku w porównaniu z 2018 roku, kiedy to nastąpił znaczny wzrost od 

2017 roku. Porażone drzewa są w miarę możliwości wycinane i usuwane z lasów, aby uniknąć 

dalszego rozprzestrzeniania się owadów. Wysoki wskaźnik pozyskania drewna doprowadził do 

ogromnych spadków cen drewna świerkowego. 
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Rys. 8.2. Wieloletni rozwój porażeń przez szeliniaka sosnowego w Saksonii (źródło: Sachsenforst, 2019) 

Wpływ suszy na środowisko naturalne 

Deficyt wody powoduje pogorszenie stanu ekosystemów lądowych i wodnych. W przypadku 

ekosystemów lądowych, oprócz opisanego powyżej wpływu na drzewa, susza może skutkować 

poważnymi zmianami, a nawet utratą siedlisk lądowych. Obszary leśne mogą również być narażone 

na zwiększoną liczbę przypadków pożarów. Niski przepływ w rzekach oraz obniżony poziom wody w 

zbiornikach wodnych  powoduje utratę siedlisk, ponieważ część koryta rzeki wysycha, a poziom wody 

w jeziorach jest zmniejszony. W szczególności obszary siedlisk od wody zależnych (bagna, mokradła, 

łąki) mogą ulec drastycznej zmianie z powodu długotrwałych susz. W Saksonii ponad 70% wszystkich 

wodowskazów notowało wartości poniżej średniego niskiego przepływu (SNQ) przez około dwa 

miesiące w 2018 roku (LfULG, nd), co wskazuje, jak powszechne było zjawisko suszy. 

Zmniejszony poziom wody w rzekach może zintensyfikować interakcje biotyczne, takie jak 

drapieżnictwo i konkurencja, a także stworzyć ogólne niekorzystne warunki dla wielu gatunków. 

Może to doprowadzić do zmniejszenia zagęszczenia lub całkowitej utraty populacji. W rezultacie 

bioróżnorodność może zostać zmniejszona na skutek utraty organizmów wrażliwych, np. płazów ale 

także ryb czy bezkręgowców ( spin i in., 2018). 

Niski stan wody oznacza również powolny przepływ, który sprzyja wzrostowi temperatury wody, 

zmniejszeniu stężenia tlenu i wyższej sedymentacji drobnych cząstek i glonów. Może to prowadzić do 

zatkania systemu porowatego w korycie rzeki, co przyczynia się do pogorszenia siedliski lub miejsc 

tarła. W warunkach niskiego przepływu negatywne oddziaływanie budowli hydrotechnicznych (np. 

jazów) ulega wzmocnieniu, pokonanie tych barier staje się jeszcze trudniejsze dla ryb. 

Niski przepływy sprzyjają zwiększonej eutrofizacji oraz wzmacniają wszelkie negatywne skutki 

zanieczyszczeń, które mogą pochodzić ze ścieków komunalnych lub przemysłowych oraz spływów 

powierzchniowych z terenów rolniczych (nawozy i pestycydy). Następstwem niskiego przepływu jest 

obniżona jakość wody, której konsekwencją może być masowe wymieranie ryb i innych organizmów. 
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Wpływ suszy na energetykę wodną 

Susza hydrologiczna negatywnie wpływa na działalność gospodarczą w zlewni Nysy Łużyckiej. 

Nysa Łużycka jest rzeką silnie zmieniona przez działalność człowieka, przez wpływ kopalń 

odkrywkowych oraz urządzeń hydrotechnicznych związanych z energetyką wodną. Poniżej, na 

przykładzie dwóch z czterech elektrowni wodnych po polskiej stronie granicy oraz jedenastu 

elektrowni wodnych po stronie saksońskiej, przedstawiono wpływ suszy na produkcję energii. 

Na Nysie Łużyckiej powyżej profilu wodowskazowego Przewóz znajdują się dwie polskie 

elektrownie wodne. Elektrownia Wodna Sobolice położona w 112,0 km rzeki, zamyka zlewnię o 

powierzchni 1938,70 km2. Wyposażona jest w dwie turbiny o przełyku 11,0 m3/s każda. Elektrownia 

Wodna Bukówka położona 103,4 km rzeki, zamyka zlewnię o powierzchni 2060,40 km2. Wyposażona 

jest także w dwie turbiny o przełyku 10,3 m3/s każda.  

Elektrownie wodne (EW) Sobolice i Bukówka ucierpiały na skutek suszy hydrologicznej z 2018 i 

2019 roku. W roku 2018 dni z przepływem równym lub większym od zainstalowanego przełyku 

wynosiły w przypadku EW Sobolice 39 dni, a EW Bukówka 50 dni. Przepływy średnie w roku 2018 

wynosił 10,0 m3/s na wysokości EW Sobolice i 11,0 m3/s na wysokości EW Bukówka i były o ok. 45% 

niższe od przepływu średniego wieloletniego. W roku 2019 dni z przepływem równym lub wyższym 

od zainstalowanego przełyku było 57 dla EW Sobolice i 72 dla EW Bukówka. Średni przepływ w roku 

2019 wynosił 12,2 m3/s na wysokości EW Sobolice i 12,6 m3/s na wysokości EW Bukówka i był o ok. 

30% niższy od przepływu średniego wieloletniego. 

Po saksońskiej stronie Nysy Łużyckiej znajduje się łącznie 11 elektrowni wodnych o łącznej mocy 

zainstalowanej powyżej 4 MW. Całkowita roczna produkcja energii z 11 elektrowni wodnych po 

saksońskiej stronie Nysy Łużyckiej wahała się w przedziale od 11 300 do 17 700 MWh w latach 2010-

2017. Zmniejszenie produkcji energii w 2018 i 2019 roku kształtowało się w podobnym zakresie, na 

jaki wskazują porównania hydrologiczne dla polskich elektrowni wodnych. W porównaniu do średniej 

wieloletniej (2010-2017) produkcja energii zmniejszyła się o 36% w 2018 roku, a w porównaniu do 

roku 2017 o 41%. Produkcja energii w 2019 roku była o 29% niższa od wieloletniej, ale o około 11% 

wyższa niż w 2018 roku. 
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Rys. 8.3. Produkcja energii (w MWh) przez elektrownie wodne na Nysie Łużyckiej (po stronie saksońskiej) 

Wpływ suszy na społeczeństwo 

Susza powoduje również obniżenie poziomu wód podziemnych w pierwszej warstwie 

wodonośnej, powodując niedobór wody w lokalnych studniach. Susze uniemożliwiają wykorzystanie 

niektórych inwestycji, jak np. przerzut wody do Szprewy w Steinbach. Ponadto rekreacyjne 

korzystanie z obszarów wodnych (np. kąpiel, kajakarstwo, wędkarstwo) mogą być zabronione lub po 

prostu nie będą już możliwe z powodu niskiego poziomu wody i jej jakości. 

Susza w 2015 r. wpłynęła negatywnie na życie mieszkańców gmin Bogatynia i Sulików. W wielu 

miejscowościach w wyniku długotrwałej niżówki hydrologicznej doszło do wyczerpania zasobów 

wodnych w przydomowych studniach. Konieczna była interwencja władz gmin, aby zaopatrzyć 

ludność w wodę do picia i pojenia zwierząt hodowlanych. Skala problemu była na tyle duża, że został 

uruchomiony specjalny program ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę i modernizację ujęć wody i sieci wodociągowych w 

gminach Dolnego Śląska dotkniętych suszą. Z funduszy tych gmina Sulików zmodernizowała ujęcia 

wody i doprowadziła sieć wodociągową między innymi do wsi Wilka i Ksawerów.  

W Zgorzelcu w okresach suszy zarówno w roku 2018 jak i 2019, spadała ilość produkowanej 

wody. Dlatego też Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  (PWiK) „Nysa” w Zgorzelcu 

wystosowało do mieszkańców prośbę, aby w czasie suszy nie używali wody z sieci do podlewania 

przydomowych ogródków i trawników. 

Po stronie saksońskiej nie brakowało wody, a susza w 2015 roku generalnie nie była tak 

dotkliwa, jak w Polsce. Jednak w czasie suszy 2018 i 2019 roku, aby przeciwdziałać powszechnemu 

niedoborowi wody oraz w reakcji na niski poziom wody w rzekach, organ wodny w Görlitz  

(odpowiedziany za gospodarkę wodną) zakazał poboru wody pompami z jakiejkolwiek rzeki w 

powiecie.  
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9 PODSUMOWANIE 

Susza jest jednym z zagrożeń naturalnych występujących w regionach położonych w Europie 

Środkowej, czyli również w zlewni Nysy Łużyckiej. W zlewni Nysy Łużyckiej w latach 1981–2019 

najczęściej występowały susze krótkotrwałe (1-3 miesiące), a także zdarzały się susze długotrwałe 

(powyżej 6  miesięcy). W następstwie silnej lub ekstremalnej suszy meteorologicznej (SPI <-1,5) 

występowały okresy niskiego przepływu w rzekach. Obserwowane niżówki są wskaźnikiem suszy 

hydrologicznej. 

W latach 2018-2019 wystąpiła długotrwała i dotkliwa susza. Warunki meteorologiczne, tj. 

długotrwały deficyt opadów, wysoka temperatura powietrza oraz duże usłonecznienie przyczyniły się 

do rozwoju suszy. Na rozwój zjawiska wpływ mają również warunki meteorologiczne w sezonach 

zimowych. Cieplejsze niż przeciętnie zimy, brak pokrywy śnieżnej i większe parowanie wpływają 

negatywnie na odbudowę retencji wodnej w glebie. Dlatego szczególnie w 2018 roku, po ciepłej i 

suchej zimie 2017/2018, na początku sezonu wegetacyjnego, warunki sprzyjały rozwojowi suszy. 

Susza meteorologiczna w 2018 roku wystąpiła już wiosną. W następnych miesiącach susza 

nasiliła się. Wskaźnik SPI wskazywał stan silnej suszy, a lokalnie nawet ekstremalnej. Jesienią 

intensywność suszy zmniejszyła się. Jednak w 2019 roku susza nadal się utrzymywała. Wilgotne 

zimowe miesiące na przełomie roku 2018/2019 nie zrekompensowały tak dużego deficytu wody. 

Dlatego też połączenie niewielkich opadów (od kwietnia) i utrzymywanie się wysokiej temperatury 

powietrza w tym upałów, odpowiada za rozwój suszy w 2019 roku. 

W zlewni Nysy Łużyckiej okresy niżówkowe występowały od maja 2018 roku do połowy grudnia 

2018 roku oraz od czerwca 2019 do początku 2020 roku. W przypadku długotrwałej suszy w okresie 

2018-2019, każdy kolejny ciepły miesiąc z deficytem opadów przyczyniał się do rozwoju zjawiska 

suszy. 

Susza w latach 2018-2019 miała różne skutki środowiskowe, gospodarcze i społeczne dla 

regionu. W sektorze rolnictwa straty w przypadku niektórych upraw wyniosły powyżej 30% w 2018 

roku oraz powyżej 25% w 2019 roku w porównaniu ze średnimi plonami. W sektorze leśnym, głównie 

z powodu połączonego wpływu stresu wodnego i inwazji szkodników, duże obszary drzewostanów 

świerkowych wymarły i zostały wycięte, co doprowadziło do dużego spadku cen drewna (w Saksonii). 

Dalsze oddziaływanie na środowisko naturalne było oczywiste, ale trudne do oszacowania. 

Przykładem strat ekonomicznych było zmniejszenie powyżej 30% produkcji energii przez elektrownie 

wodne. Pobór wody z wód powierzchniowych był częściowo ograniczony. 

Jednak poza przyczynami naturalnymi duży wpływ na rozwój suszy mają przemiany 

antropogeniczne (wylesianie, zwiększone obszary uszczelnione, górnictwo odkrywkowe), które 

wpływają na zdolność retencyjną w zlewni. W okresach naturalnie niskich przepływów w rzekach 

nadmierna eksploatacja zasobów wodnych może spowodować znaczne pogorszenie warunków 

wodnych. Ponadto zmiany klimatyczne mogą przyczynić się do bardziej intensywnych susz w 

przyszłości. Dlatego w kolejnym raporcie z projektu NEYMO-NW zostaną przedstawione wyniki analiz 

dotyczące oceny zasobów wodnych w warunkach niskich wód i ich potencjalnych konsekwencji dla 

mieszkańców regionu (powiaty zgorzelecki, żarski oraz Görlitz) z uwzględnieniem scenariuszy zmian 

klimatu. 
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