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1. ZAKRESY I CEL PRACY 

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu zostały wykonane w Biurze 

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

zewnętrznymi. 

 Zasadniczym celem opracowania było wytypowanie i hierarchizacja obszarów 

występowania zjawiska suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu oraz ustalenie 

priorytetów działao dla przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw 

niedoborów wody w aspektach: 

I. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

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

z rozróżnieniem na produkcję roślinną i zwierzęcą; 

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

cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.  

Zadania projektu składały się z 6 elementów, tj.: 

ELEMENT A - polegający na ZDEFINIOWANIU ZASOBÓW WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH 

na obszarze działania RZGW we Wrocławiu, na podstawie istniejących danych, ze 

wskazaniem możliwych rozbieżności i oszacowaniem ilości wody  

z nieopomiarowanych poborów; 

ELEMENT B -  obejmujący ANALIZY WYSTĘPOWANIA ZJAWISKA SUSZY w obszarze działania RZGW 

we Wrocławiu, w podziale na elementy cząstkowe na które składały się analizy 

- określenia deficytu opadów w zlewniach (bilansowych);  
- wyznaczenia okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy  

(suszy rolniczej, hydrologicznej, hydrogeologicznej oraz w  środowisku naturalnym 
i suszy gospodarczej); 

- określenie rozkładu przestrzennego ww. faz i typów suszy; 
- graficzna prezentacja wyników; 

 
ELEMENT C - WYZNACZENIE OBSZARÓW NARAŻONYCH NA SKUTKI WYSTĘPOWANIA SUSZY –  

na podstawie analiz elementu A i B oraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych 

użytkowników i środowiska przyrodniczego (opisane wyżej aspekty I-III); 

ELEMENT D - HIERARCHIZACJA OBSZARÓW NARAŻONYCH NA SKUTKI WYSTĘPOWANIA SUSZY pod 

kątem wdrożenia działao łagodzących skutki suszy, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów newralgicznych na niedobory wody, ze względu na zaopatrzenie ludności 
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w wodę do picia (obszary górskie i podgórskie oraz inne rejony, w tym aglomeracje 

bazujące na poborach wody powierzchniowej, np. Wrocław); 

ELEMENT E - OKREŚLENIE WSKAŹNIKÓW ZAGROŻENIA SUSZĄ reprezentatywnych dla typów 

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

narażonych na skutki występowania suszy oraz ich możliwa korelacja z wielkościami 

hydrologicznymi i hydrogeologicznymi; (czyli określenie wskaźników (stopni suszy) 

pozwalające na jednoznaczną ocenę stopnia zagrożenia); 

ELEMENT F - OCENA MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA DYSPOZYCYJNYCH ZASOBÓW WODNYCH  

w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy wraz  

z OCENĄ CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA RÓŻNYCH FORM RETENCJI w obszarach 

wymagających zwiększenia zasobów wodnych. 

Wyniki opracowania (projektu) planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych RZGW we Wrocławiu wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

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

wodne (Dz. U. 2012 poz. 145) , planu przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów 

wodnych: Środkowej Odry (PL6000SO), Izery (PL5000IZ), Metuje (PL5000ME), Łaby i Ostrożnicy 

(Upa) (PL5000LO), Orlicy (PL5000OR), Morawy (PL1000MO). 

 

 

2. UZYSKANE WYNIKI I WNIOSKI  

 W poniższych podrozdziałach zaprezentowano kluczowe wyniki uzyskane w ramach  

przeprowadzonych analiz. Wyniki zilustrowano licznymi mapami, tabelami oraz wykresami, 

zaś w częściach wymagających opisu wypracowanych metod zawarto krótkie ich opisy. 

 

2.1.  ZASOBY  WÓD PODZIEMNYCH I POWIERZCHNIOWYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA 

RZGW WE WROCŁAWIU 

Zasoby odnawialne wód podziemnych na obszarze RZGW we Wrocławiu szacowane są 

na 2,9 mld m3/rok, a zasoby dostępne do zagospodarowania na 1,6 mld m3/rok. Sumaryczny 

pobór wód podziemnych dla obszaru RZGW Wrocław (region wodny Środkowej Odry)  

w latach 2000-2005 kształtował się na poziomie 200 mln m3/rok (w zakresie 198-208 mln 

m3/rok). Średnia wydajnośd dobowa ujęd wynosi 634 m3/d. Biorąc pod uwagę powyższe 
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dane stopieo wykorzystania dostępnych zasobów wód podziemnych w latach 2000-2005 nie 

był wysoki i wynosił przeciętnie 12,4 % (Frankowski Z. i in., 2009). Ale jest to wartośd 

przewyższająca średnią dla całego kraju, która wynosi ok. 9 %. 

Do oszacowania zasobów wód podziemnych regionu jako punkt odniesienia przyjęto 

przede wszystkim rzeczywiste pobory i stopieo wykorzystania zasobów poborem 

rzeczywistym w poszczególnych jednolitych częściach wód podziemnych (Jednolite Części 

Wód Podziemnych - JCWPd), a także analizę poborów wód podziemnych i rezerw zasobów  

w obszarach SCWP (Scalonych Wód Podziemnych). 

Wśród danych o poborze rejestrowanym, ze względu na specyfikę obszaru, oprócz 

ujęd, należy wskazad także inne formy tego poboru, a mianowicie pobory wód związane  

z odwadnianiem kopalnianym, wodami leczniczymi i termalnymi, a także odwodnieniami 

budowlanymi. Odwodnienia kopalniane dotyczą odkrywkowego górnictwa węgla 

brunatnego (KWB „Turów”) i surowców skalnych (Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, 

Górażdże i Gogolin) oraz głębinowych kopalo górnictwa miedzi (LGOM/KGHM). Wszystkie 

wymienione rodzaje poboru, użytkowania wód oddziałują na środowisko wód podziemnych  

i mają wpływ na stopieo zagrożenia suszą wód podziemnych (suszą hydrogeologiczną)  

w całym regionie. W kolejnych rozdziałach opisano okresy pojawiania się suszy 

hydrogeologicznej wraz i oceną poziomu intensywności tego zjawiska. 

Ogólną informację o charakterze (specyfice) zasobów wód powierzchniowych daje 

wgląd w reżim hydrologiczny rzek (sposób zasilania rzeki). Bilsko 78 % powierzchni obszaru 

RZGW we Wrocławiu charakteryzuje się reżimem rzek śnieżnym średnio wykształconym, zaś 

rzeki obszarów górskich i podgórskich (17,9 % powierzchni RZGW Wrocław) mają reżim 

śnieżno-deszczowy. W pozostałym obszarze tj. 4,4 %, rzeki mają reżim śnieżno-deszczowy 

silnie wykształcony. O stabilności odpływu rzecznego a zatem o gwarancji zasobów wód 

powierzchniowych informuje druga zmienna, czyli udział form odpływu (stosunek odpływu 

podziemnego do powierzchniowego). Zasoby rzek górskich i podgórskich kształtowane są 

przez drenaż wód podziemnych jedynie w 35-45 %. Zaś drenaż wód podziemnych  

w zasobach rzek regionów wodnych Metuje, Orlicy, Morawy stanowi mniej niż 35 % odpływu 

całkowitego. Na pozostałym obszarze odpływu podziemny oscyluje na poziomie od 45% do 

nawet 65% udziału w odpływie całkowitym. Zatem zasoby wód powierzchniowych poza 



SYNTEZA do opracowania pt. „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” - Etap I 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 

tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

6 

 

 

obszarami górskimi i podgórskimi cechuje względnie duża stabilnośd, co z punktu widzenia 

rozwoju poszczególnych faz suszy ma duże znaczenie i przekłada się na mniejszą 

intensywnośd notowanych susz hydrologicznych.  

 Zgodnie z aktualnym stanem gospodarki wodnej wielkośd zasobów własnych (zasoby 

wód płynących) obszaru RZGW we Wrocławiu to 125 mm, co stanowi 0,76 tys. m3  

na mieszkaoca na rok; dla porównania odpowiednio dla Polski to 163 mm i 1,21 tys. m3  

(wg. Diagnoza … KZGW 2010). Zaś przeliczona na 1 km2 wielkośd zasobów wód 

powierzchniowych waha się od poniżej 3 do około 25 l/s z km2 (moduł odpływu). Obszarami, 

których zasoby wód powierzchniowych są największe to zlewnie Łaby, Bobru, Nysy Kłodzkiej 

i Nysy Łużyckiej. Dla tych zlewni przeciętna wartośd modułu odpływu wynosi od ok. 20 od  

8 l/s z km2. Najmniejszymi zasobami wód powierzchniowych cechuje się zlewnia Baryczy, 

moduł średniego odpływu wynosi niespełna 3,5 l/s z km2. 

 

2.2. IDENTYFIKACJA OKRESÓW Z SUSZĄ ORAZ ANALIZA JEJ INTENSYWNOŚCI I CZASU 

TRWANIA 

2.2.1. DEFICYTY OPADÓW ATMOSFERYCZNYCH 

Roczne sumy opadów w wieloleciu 1966-2010 wahały się od absolutnego minimum 

344 mm do maksimum 1498 mm. Lata które zaklasyfikowano jako suche (lata z suszą 

meteorologiczną) to: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2003. W podanych latach średnie sumy 

opadów zawierały się w przedziale od 344 mm do 519 mm (zaś na stacji meteorologicznej na 

Śnieżce 760-946 mm).  

Sumy opadów z miesięcy półrocza letniego stanowią przeciętnie około 60 % sumy 

rocznej (wg danych za okres 1966-1995). Miesiącami, w których najczęściej notowano 

niedobory opadów były październik oraz lipiec i sierpieo (wg „Zasoby wodne w dorzeczu …” 

2002).  

Uznano, iż susze atmosferyczne występują nieregularnie i niesynchronicznie na 

obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry oraz stanowią trwałą cechę klimatu, zatem są 

zjawiskiem naturalnym i powszechnym. Rozkład przestrzenny warunków opadowych 

kształtowany jest przez układ mas powietrza jaki w danym okresie wystąpił. Susza 

meteorologiczna może zatem objąd cały analizowany obszar lub też może mied charakter 
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regionalny (deficyty opadów mogą wystąpid i oddziaływad na kształtowanie warunków 

odpływu we wszystkich zlewniach lub też tylko na wybrane). Na przestrzeni wielolecia susza 

atmosferyczna wystąpiła na wszystkich posterunkach opadowych a miesiące z niedoborem 

opadów stanowiły w granicach RZGW we Wrocławiu aż 37 % miesięcy wielolecia 1966-1995 

(gdzie 20,1 % to miesiące zaklasyfikowane jako suche, 13,5 % bardzo suche, 3,4 % skrajnie 

suche). 

Przeciętna roczna liczba dni bez opadu w wieloleciu 1971-2000 na obszarze działania 

RZGW we Wrocławiu wyniosła 200 dni. W latach 1992 i 2003 zaklasyfikowanych jako suche 

suma dni bez opadu wyniosła średnio 214 i 225 dni. Największą częstością liczby dni 

bezopadowych cechują się zlewnie nizinne zaś najrzadziej dni bez opadu występują  

w zlewniach terenów górskich i podgórskich. 

 

 

 

 

2.2.2.  SUSZA ROLNICZA 

Ocena typów gleb pozwoliła na wskazanie obszarów (zlewni), w których pokrywa 

glebowa wykazuje największą podatnośd do rozwoju suszy rolniczej. Analizy 

przeprowadzono z wykorzystaniem mapy glebowo-rolniczej ujętej w ramy klasyfikacji 

wykorzystywanej przez IUNG PIB w Puławach w ramach krajowego Systemu Monitoringu 

Suszy Rolniczej (SMSR). Opracowano mapę prezentującą sklasyfikowany obszar RZGW 

Wrocław (rys. 1).  Z mapy tej wynika, iż największy potencjał wystąpienia suszy rolniczej 

dotyczy obszarów o glebach lekkich stanowiących aż 34,2 % analizowanego obszaru. Zlewnie 

najbardziej narażone na wystąpienie suszy rolniczej, a zatem na wystąpienie niekorzystnych 

warunków dla roślinnej produkcji rolnej to zlewnie: 118 - Mała Panew (p), 141- Barycz do 

Polskiej Wody (l), 142 - Polska Woda, 154 - Krzycki Rów, 155 - Odra od Krzyckiego Rowu 

do Obrzycy (p), 156 - Obrzyca, 157 - Odra od Obrzycy do Ołoboku (p), 158 - Ołobok, 159 - 

Odra od Ołoboku do Bobru (l), 164 - Szprotawa, 165 - Bóbr od Szprotawy do Kwisy (l), 168 - 

Czerna Wielka, 169 - Bóbr od Czernej Wielkiej do ujścia, 171 - Odra od Bobru do Bieli (p), 

172 - Biela, 173 - Odra od Bieli do Nysy Łużyckiej (l), 174- Nysa Łużycka. 

 



SYNTEZA do opracowania pt. „Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy” - Etap I 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 

tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

8 

 

 

 
Rys. 1 Mapa kategorii glebowych o różnej podatności na suszę rolniczą - (klasyfikacja na podstawie 
IMGW-PIB Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl).  
Objaśnienia: I- gleby bardzo lekkie (bardzo podatne),II - gleby lekkie (podatne), III - średnie (średnio podatne), 

IV - ciężkie (mało podatne); W -wody, n - nieużytki. 
 

 

 

 

2.2.3. SUSZA  HYDROLOGICZNA  

Wielkością, która pozwala stwierdzid wystąpienie suszy hydrologicznej jest graniczny 

przepływ niżówki. Przyjęty poziom poniżej którego do czynienia mamy z niżówką (suszą 

hydrologiczną) to statystycznie ujmując przepływ odpowiadający p=10% (Q10%) krzywej sum 

czasu trwania przepływu wraz z wyższymi. Podana wartośd graniczna przepływu wyznacza 

bowiem kiedy rzeka jest zasilana jedynie z drenażu wód podziemnych i występuje sytuacja 

sczerpywania zasobów tych wód. Tu należy nadmienid, iż kolejną fazą suszy hydrologicznej 

(niżówki) jest susza hydrogeologiczna czyli niżówki wód podziemnych.  

W warunkach suszy hydrologicznej, największą zasobnością wodną cechują się 

zlewnie rzek górskich i podgórskich. Zaś najmniejsze zasoby prowadzą rzeki Barycz, Orla, 
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Szprotawa oraz Odra od Kaczawy do Baryczy. Zlewniami najbardziej zasobnymi w wodę są 

zlewnie cząstkowe Nysy Kłodzkiej, górnej Odry i Ścinawy Niemodlioskiej.  

Lata w których stwierdzono wystąpienie niżówek (susz hydrologicznych) to:   

1969, 1973, 1976, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2003. Przeciętny 

czas trwania niżówki maksymalnej, tj. suszy hydrologicznej najdłużej trwającej to 140 dni, zaś 

najkrócej przepływy niżówkowe utrzymywały się 48 dni na rzece Bóbr w przekroju 

Pilchowice. Najdłużej, bo aż 217 dni susza hydrologiczna trwała na rzece Wilczce  

w Wilkanowie.  

Intensywnośd suszy hydrologicznej określa minimalna wartośd przepływu niżówki, 

którą przeliczono na moduł odpływu (rys. 2). Zlewnie, w których w czasie zdarzeo suszy 

zasoby wodne były mniejsze od 1,0 l/s z km2 zaznaczono na czerwono i są to:  

 

Nr zlewni NAZWA ZLEWNI 
Minimalny moduł odpływu  niżówki 

maksymalnej  
(1966-2002) [l/s z km

2
] 

147 Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p) 0,56 

146 Orla 0,58 

145 Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p) 0,61 

141 Barycz do Polskiej Wody (l) 0,63 

148 Polski Rów 0,66 

144 Sąsiecznica (Sieczka) 0,72 

143 Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l) 0,73 

136 Widawa 0,73 

142 Polska Woda 0,73 

164 Szprotawa 0,80 

139 Odra od Kaczawy do Baryczy (p) 0,89 

152 Rudna 0,94 

149 Barycz od Polskiego Rowu do ujścia 0,97 
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Rys. 2 Mapa zlewni wg intensywności suszy hydrologicznej (wyniki minimalnego modułu odpływu 
niżówki maksymalnej w wieloleciu 1966-2002. 

 

 

 

 

2.2.4. SUSZA  HYDROGEOLOGICZNA 

Wyznaczenie okresów  pojawiania się, intensywności i częstotliwości występowania 

suszy hydrogeologicznej zostało przeprowadzone na podstawie interpretacji wieloletnich 

ciągów pomiarowych zwierciadła wód podziemnych. Bazowano na danych z sieci 

monitoringu PSH, w której dla obszaru RZGW Wrocław znajduje się 288 punktów, w tym  

85 (30 %) ujmuje pierwszy poziom wodonośny o swobodnym zwierciadle wody, a 160 (55 %) 

poziomy wodonośne o napiętym zwierciadle wody. Pozostałe punkty monitoringu to 

obserwacje źródeł w liczbie 43 (15 %). Spośród wszystkich punktów do analizy wybrano  

w sumie 77, które spełniały kryteria reprezentatywności. W tym uwzględniono też niektóre 

punkty monitoringu granicznego. 

O podatności na zjawisko suszy wprost świadczy, wyrażona w procentach, liczba 

obserwacji poniżej średniego niskiego stanu z wielolecia SNG. Ogólnie można wyróżnid  

3 najbardziej charakterystyczne okresy:  

 od jesieni 1982 r. do wiosny 1984 r 
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 od lata 1990 r. do wiosny 1994 r. ( lub - od lata 1989 r. ) 

 od lata 2003 r. do wiosny 2007 r. 

Ponadto wydziela się kilka krótszych, słabiej zaznaczających się okresów. 

Jednak dla bardziej jednoznacznej interpretacji przyjęto schemat graficzny oparty na 

zaawansowanych przeliczeniach statystycznych serii danych, na których znacznie lepiej 

uwidaczniają się długotrwałe okresy suszy hydrogeologicznej. Zastosowana metoda pozwala 

ustalid okresy suszy oraz wskazad jaki jest procentowy czas jej występowania w wieloleciu 

(rys. 3). 

Wyznaczone okresy suszy w zdecydowanej większości punktów (65 %) zawierają się  

w zakresie 20-35 %. I tę właśnie wartośd należy uznad za najbardziej miarodajną  

i wiarygodną dla całego badanego obszaru.  

 
Rys. 3. Mapa występowania okresów suszy hydrogeologicznej 

Intensywnośd suszy hydrogeologicznej może byd dodatkowo oceniana w oparciu  

o rozgraniczenie wystąpienia płytkiej oraz głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej 

bazując na stanach charakterystycznych. 
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Aby umożliwid pełniejszą przestrzenną analizę zjawiska suszy hydrogeologicznej należy 

z przeliczonych wartości punktowych przejśd na interpretację obszarową. Specjalistyczna 

analiza w GIS uzyskanej mapy rozkładu suszy na tle wydzielonych głównych obszarów 

geograficznych (góry, wysoczyzny, równiny, doliny itp.) pozwoliła uzyskad ostateczną mapę 

rozkładu intensywności suszy hydrogeologicznej (rys. 4). 

Na mapie zidentyfikowano obszary silnej (klasa I), średniej (klasa II), umiarkowanej 

(klasa III), słabej (klasa IV) i bardzo słabej (klasa V) suszy hydrogeologicznej. 

 
Rys. 4. Mapa rozkładu intensywności suszy hydrogeologicznej 

 

 

2.2.5. SUSZA W  ŚRODOWISKU NATURALNYM (EKOSYSTEMACH NATURALNYCH OD 

WÓD ZALEŻNYCH) 

Funkcjonowanie i potrzeby wodne środowiska naturalnego w warunkach suszy są 

naturalnym stanem, który wpisany jest w rytm życia ekosystemów. Niedobory wody 

wywołane suszą związane, czy to z wahaniami stanów wody w rzece, czy ze zmianą 

położenia zwierciadła wód podziemnych z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności są 
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zjawiskami pozytywnymi (Diagnoza … KZGW 2010). Sezonowe wahania poziomu 

uwilgotnienia siedlisk decydują o właściwym funkcjonowaniu i warunkują zróżnicowanie 

biologiczne ekosystemów wodnych i od wód zależnych. Należy jednak pamiętad, że o stanie 

ekosystemów decydują nie tylko zmiany uwilgotnienia a także inne czynniki, takie jak 

ciągłośd koryt rzecznych i jakośd warunków siedliskowych. Czynnikami wymienianymi jako 

niekorzystnie wpływające na ekosystemy od wód zależne są:  

 zmiany reżimu hydrologicznego, co ważne w szczególności eliminacja występowania 

wezbrao wiosennych,  

 intensywne użytkowanie zasobów wód (czyli nadmierne pobory wody),   

 oddziaływania odwadniających systemów melioracyjnych,  

 zaburzenia ciągłości płynięcia cieków, łączności tzw. korytarzy ekologicznych. 

 

Wśród powyższych czynników nie wymienia się niedoborów wody kształtowanych 

przez suszę. Negatywny wpływ na ekosystemy mają warunki niedoborów wody wywołane 

działalnością antropogeniczną, czyli nadmiernym odprowadzeniem wód systemami 

melioracyjnymi oraz obniżenia dostępności i ilości zasobów wodnych przez ich rabunkową 

eksploatację. Zgodnie z powyższym susza hydrologiczna czy hydrogeologiczna nie są 

czynnikami, które degradują strukturę i ograniczają lub przekształcają funkcjonalnośd 

ekosystemów naturalnych (od wód zależnych) (Diagnoza … KZGW 2010). 

 

2.3. OBSZARY NARAŻONE NA SKUTKI WYSTĘPOWANIA SUSZY - ocena ważności  

obszarów wymagających szczególnych działao łagodzących skutki suszy 

W oparciu o wielkośd ujmowanych zasobów wodnych oraz stwierdzony zasięg  

oraz intensywności suszy przeprowadzono analizy polegające na wytypowaniu  

i  ocenie ważności obszarów narażonych na skutki suszy w obszarze działania RZGW we 

Wrocławiu.  Z punktu widzenia gospodarki wodnej skutkiem suszy jest bowiem zagrożenie 

niedoborem wody, czyli ograniczenie możliwości realizacji zadao zaopatrzenia w wodę 

ludności oraz gałęzi przemysłu i produkcji rolniczej. Koocowym etapem prac w zakresie 

procedury wyznaczania obszarów narażonych na skutki suszy i ocenie ich ważności pod 

kątem wdrożenia działao łagodzących skutki suszy są zestawienia konkretnych obszarów, 

w których należy rozpocząd lub intensywnie kontynuowad zadania zwiększające retencyjnośd 

i ograniczające ryzyko wystąpienia niedoborów wody. 
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2.3.1. Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrologicznej 

W opracowaniu przyjęto następujący zestaw kryteriów, które definiują jaki obszar 

uznaje się na narażony na skutki suszy hydrologicznej. Za obszar taki uważa się zlewnię,  

w której na skutek zaistnienia zjawiska suszy może dojśd do potencjalnego niedoboru wód na 

wypełnienie potrzeb użytkowników tj. ludności i gospodarki (aspekt I i II). Zatem obszar,  

w którym pobory wód powierzchniowych nie są intensywne mimo, iż doświadcza on 

głębokich susz hydrologicznych nie jest uznawany za obszar narażony na powstanie 

negatywnych skutków suszy w podanych aspektach zapewnienia zasobów wodnych. Do 

wyznaczenia obszarów narażonych na skutki suszy (zwanych w opracowaniu 

zhierarchizowanymi obszarami narażonymi na skutki suszy) posłużono się: 

 wynikami występowania i intensywności suszy hydrologicznej oraz mapami 
sklasyfikowanej intensywności poboru wód powierzchniowych,  

 informacjami na temat powierzchni zajętej przez ekosystemy od wód zależnych, 

 wynikami oceny potencjału warunków glebowych dla rozwoju suszy rolniczej.  

 Na tej podstawie wyróżniono 3 klasy zhierarchizowanych obszarów/zlewni 

narażonych na skutki suszy i wymagających działao łagodzących skutki tego zjawiska 

(zestawienie poniżej) (rys.5).  

KLASA Nazwa - zakres OPIS 

I 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
SZCZEGÓLNYCH DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
6,1 - 10,0 pkt 

zlewnie wymagające szczególnych działao łagodzących z uwagi na: 
- występowanie intensywnych susz hydrologicznych,   
- bardzo intensywną eksploatację zasobów wód powierzchniowych, 
- duży udział obszarów zajętych przez ekosystemy od wód zależne i/lub 
warunki glebowe sprzyjają rozwojowi suszy rolniczej (gleby kategorii I) 

II 

OBSZARY WYMAGAJĄCE 
PODSTAWOWYCH I 
DORAŹNYCH DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
3,6 - 6,0pkt 

zlewnie w których susza hydrologiczna może w stopniu umiarkowanym 
ograniczad realizację zadao związanych wypełnieniem potrzeb popytu 
na wodę a warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków suszy 
rolniczej (gleby kategorii II, III) 

III 

OBSZARY 
NIEWYMAGAJĄCE 
DZIAŁAO ŁAGODZĄCYCH 
SKUTKI SUSZY 
< 3,5 pkt 

Pozostałe zlewnie  
-susza hydrologiczna występuje w stopniu umiarkowanym, 
-mała intensywności użytkowania wód,  
-niewielki udział powierzchni ekosystemów od wód zależnych lub/i 
warunki glebowe niesprzyjające rozwojowi suszy rolniczej 
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Rys. 5  Mapa zagrożonych skutkami suszy hydrologicznej zhierarchizowanych obszarów o 
stwierdzonym priorytecie wymaganych działao łagodzących skutki suszy.  
Objaśnienia:  <3,5 pkt. - Klasa III - zlewnie niewymagające działao łagodzących skutki suszy;  3,6- 6,0 pkt. - klasa 
II - zlewnie wymagające podstawowych działao łagodzących skutki suszy, 6,1 - 10,0 pkt. - klasa I zlewnie 
wymagające szczególnych działao łagodzących skutki suszy. 

Zlewniami wymagającymi szczególnych działao łagodzących skutki suszy hydrologicznej są:  
 

NR 
ZLEWNI 

NAZWA ZLEWNI PUNKTACJA KLASA 

138 Kaczawa  8,25 I 

134 Bystrzyca 7,25 I 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 7,00 I 

174 Nysa Łużycka 7,00 I 

156 Obrzyca 6,25 I 

 

 

2.3.2. Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrogeologicznej 

Na podstawie przeprowadzonych analiz i po połączeniu uzyskanych wyników  

z rezultatami analizy stopnia wykorzystania zasobów wód podziemnych, można było  

wskazad obszary narażone na skutki występowania suszy. Presja wynikająca z eksploatacji 

wód podziemnych, pogłębiającej skutki suszy, jest oceniana głównie na podstawie 

porównania rzeczywistych poborów do wielkości zasobów. Ale należy pamiętad, że na 
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położenie zwierciadła wód podziemnych, oprócz eksploatacji ujęd, wpływ mają także inne 

czynniki antropogeniczne. Dotyczy to przede wszystkim odwodnienia kopalo, zarówno 

głębinowych jak też odkrywkowych. Ich wieloletnia działalnośd wpływa bardzo istotnie na 

obniżanie stanu zwierciadła i zasobów wód podziemnych i tym samym staje się jednym  

z ważniejszych czynników warunkujących podatnośd i zagrożenie suszą hydrogeologiczną na 

danym obszarze. Dotyczy to rejonu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, obszarów 

wydobycia wapieni na obszarze Triasu Opolskiego, czy też rejonów odwodnienia kopalo 

węgla brunatnego. 

W ostatecznej analizie uwzględniono rozkład przestrzenny wszystkich ważnych 

czynników decydujących o narażeniu, wrażliwości i podatności obszaru na suszę 

hydrogeologiczną, czyli: 

1/ występowanie okresów suszy,  

2/ rozkład stref geograficznych,  

3/ rezerwy zasobowe w odniesieniu do rzeczywistych poborów wód podziemnych, 

4/ rezerwy zasobowe w odniesieniu do poborów wód podziemnych na poziomie 

pozwoleo wodnoprawnych,  

5/ rzeczywiste pobory wód podziemnych, 

6/ wpływ odwodnieo, związanych z działalnością górniczą. 

 

Wykonane na tej podstawie obliczenia przy użyciu zaawansowanych systemów 

geoinformatycznych, pozwoliły uzyskad ostateczną mapę  podatności i narażenia obszaru na 

zjawisko suszy hydrogeologicznej (rys. 6). 
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Rys. 6. Mapa podatności i narażenia obszaru na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

 

Po reklasyfikacji obliczeo ostatecznie przyjęto podział na 4 stopnie zagrożenia skutkami 

suszy. Potwierdzone zostały wcześniejsze ustalenia odnośnie podatności na zagrożenie suszą 

co do zlewni Baryczy (JCWPd 79 i 80). Podobnie jest w całej tej części obszaru, po wschodniej 

stronie doliny Odry, a także w części południowo-wschodniej, zwłaszcza w zlewni Małej 

Panwi (JCWPd 110), gdzie na intensywnośd suszy nakładają się wysokie pobory wód 

podziemnych oraz odwadnianie związane z intensywną eksploatacją górniczą. W części 

środkowej i północnej obszary narażone obejmują częściowo JCWPd 86 i 108  (Równina 

Wrocławska) oraz 68, 76, 77, 78 w rejonie Wzgórz Dalkowskich. Podobnie przy granicy  

w rejonie Gubina, wzdłuż Nysy Łużyckiej, gdzie występuje silne oddziaływanie odwadniania 

górniczego po stronie niemieckiej. Za rejon narażony należy też uznad obszar Gór Stołowych, 

gdzie obserwowane źródła, także głębszego horyzontu wodonośnego w utworach kredy, 

wykazują podwyższoną podatnośd. Na pozostałym obszarze: wzdłuż doliny Odry,  

na równinach, na przedpolu Sudetów, w niecce żytawskiej i na Pogórzu Izerskim, w części 

rejonu kotliny Kłodzkiej dominuje umiarkowany stopieo narażenia na suszę 
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hydrogeologiczną. Do obszarów nieznacznie lub słabo narażonych zalicza się głównie region 

górski na SW obszaru, ale także rejon Masywu Ślęży i doliny Ślęzy. 

 Finalnie hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy pod kątem wskazania 

obszarów wymagających działao łagodzących zawiera 3 klasy obszarów (JCWPd) (rys. 7): 

 
Rys. 7. Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających działao łagodzących skutki suszy 
 

 

Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 
Klasa Nazwa - zakres Opis 

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

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

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

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

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

Pozostałe JCWPd 
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2.4. WSKAŹNIKI ZAGROŻENIA SUSZĄ 

Celem opisanych poniżej wskaźników suszy jest jednoznaczna ocena stopnia 

zagrożenia tym zjawiskiem. Wskaźniki te nazywane są wskaźnikami indykatywnymi suszy. 

Ocenę zagrożenia suszą wg wskaźników ujęto w 3-stopniową skalę stopnia zagrożenia suszy, 

(w skrócie stany suszy), tj.:  

  I - stan OSTRZEGAWCZY,  II - stan ALARMOWY,  III - stan GŁĘBOKIEJ SUSZY   

Wskaźniki suszy podzielono na dwie grupy: wskaźniki suszy hydrologicznej i suszy 

hydrogeologicznej. Podział ten wynika po pierwsze z charakteru zjawiska suszy w fazie 

obejmującej wody powierzchniowe i wody podziemne. Po drugie odniesienie wskaźników 

zagrożenia suszą względem gospodarczego wykorzystania zasobów (I, II, III aspekt) wymaga 

rozdzielnego traktowania użytkowania wód powierzchniowych i podziemnych.  

W pierwszej kolejności określono instytucje które wykonują zadania w zakresie 

monitorowania zjawiska suszy jako zagrożenia, są to: 

(wg WYDZIAŁU ANALIZ I PROGNOZ BIURA MONITOROWANIA I ANALIZY ZAGROŻEO Rządowego Centrum 

Bezpieczeostwa  - „ZAGROŻENIA OKRESOWE WYSTĘPUJĄCE W POLSCE” -, WRZESIEO 2010) 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Paostwowy Instytut Badawczy  

(IUNG-PIB) prowadzi monitoring występowania suszy w kraju w ramach Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). Celem monitoringu jest wskazanie 

obszarów, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy 

rolniczej dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeo upraw 

rolnych;  

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) realizuje zadania w zakresie 

prognozowania oraz pełni funkcje informacyjno-doradcze w wypadku wystąpienia 

zagrożenia suszą;  

 Paostwowy Instytut Geologii - PIG prowadzi monitoring w zakresie stanu rezerw 

zasobów wód podziemnych.  

 Wymienione instytucje z racji zajmowania się monitoringiem suszy są w posiadaniu 

stosownych danych umożliwiających określenie skali zagrożenia suszą wg wypracowanych 

wskaźników indykatywnych suszy. 
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2.4.1. Wskaźniki  zagrożenia suszą hydrologiczną 

Do określenia zakresów oceny stopnia zagrożenia suszą hydrologiczną należało 

przyjąd konkretny poziom odniesienia. Przyjęto zatem wielkośd przepływu biologicznego czyli 

przepływu jaki zapewnia prawidłowe funkcjonowanie życia biologicznego rzek (organizmów 

żywych - tj. zwierząt i roślin wodnych). Pobory wód mogą byd realizowane na takim poziomie 

by nie uszczuplad wielkości przepływu biologicznego. W sytuacji suszy hydrologicznej 

najczęściej ilośd wody płynącej w rzekach jest bliska lub jest już poniżej wielkości przepływu 

nienaruszalnego. Zatem skutki suszy dla zaopatrzenia ludności i gospodarki w wodę są 

bardzo wyraźne i przyjmują postad niedoborów wody. Przepływ biologiczny w hydrologii 

funkcjonuje pod nazwą przepływu nienaruszalnego (Qnn). Przyjęcie przepływu biologicznego 

(nienaruszalnego) jako punktu odniesienia w tworzeniu oceny zagrożenia suszą: 

- bierze pod uwagę fakt zapewnienia zasobów wód powierzchniowych na potrzeby 
istniejącego w nich życia biologicznego (III aspekt),  

- jest zgodne z wytycznymi unijnymi,  
- jest używany w ustalaniu wielkości poborów w udzielanych pozwoleniach 

wodnoprawnych. 

Wyznaczenie wskaźników zagrożenia suszą hydrologiczną wymaga zebrania 

następującego zbioru danych (dane te muszą zostad zgromadzone dla każdego 

wodowskazu):  

 wielkośd przepływu nienaruszalnego,  

 dobowe wartości natężenia przepływu i stanu wody,  

 krzywa zależności stan wody - przepływ (krzywa natężenia przepływu). 

Wartości wskaźników zagrożenia suszą hydrologiczną określane są dla każdego 

przekroju wodowskazowego i są dla niego stałe w zakresie aktualności danej krzywej 

natężenia przepływu z jakiej zostały wyznaczone. Każdorazowa zmiana tej krzywej wymaga 

aktualizacji wartości wskaźników. Za wyznaczenie wartości wskaźników powinny odpowiadad 

zatem służby hydrologiczne posiadające pełen zakres danych oraz zajmujące się aktualizacją 

krzywych natężenia przepływu. Posługiwanie się wskaźnikami zagrożenia suszą polegad ma 

bowiem na identyfikacji stopnia zagrożenia suszą, wskazania jej intensywności i podania 

komunikatu czy dla danej zlewni, regionu susza hydrologiczna osiągnęła poziom wysokiego 

czy też alarmowego bądź ostrzegawczego zagrożenia. Zagrożeniem jest niedobór wody 
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uniemożliwiający m.in. pobory wody a zatem wystąpienie ryzyka niemożności zrealizowania 

potrzeb wodnych ludności, rolnictwa czy przemysłu.  

 Wstępne procedury wyznaczenia wskaźników zagrożenia suszą obejmują 

wyznaczenie dla każdego wodowskazu wielkości przepływu nienaruszalnego (biologicznego) 

Qnn. Następnie należy dokonad przeliczenia przepływu nienaruszalnego na odpowiadający 

mu stan wody. W tym celu wykorzystuje się krzywą natężenia przepływu (zależności między 

wielkością przepływu a stanem wody). Kolejno przeliczamy na wielkośd stanu wody także 

wartośd przepływu biologicznego powiększonego o 5 % i o 10 %.  

 Poszczególne wskaźniki zagrożenia suszą hydrologiczną tj. wskaźnik zagrożenia suszą 

stanu ostrzegawczego, stanu alarmowego i głębokiej suszy (klęski suszy) wyznacza się wg 

poniższych schematów: 

 wskaźnik STANU OSTRZEGAWCZEGO SUSZY 

Stan ostrzegawczy ma miejsce gdy codzienne stany wody obniżają się, a ich wartości 

mieszczą się w przedziale od stanu odpowiadającemu Qnn powiększonemu o 5 % (0,05·Qnn) 

do stanu odpowiadającemu Qnn powiększonemu o 10 % (0,1·Qnn).  

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

Warunkiem przyjęcia stanu ostrzegawczego jest, że stany wody w podanym 

przedziale utrzymują się minimum przez 5 dni.  

 wskaźnik STANU ALARMOWEGO SUSZY 

Poziom występuje gdy stany wody na wodowskazie obniżyły się do poziomu stanu 

odpowiadającemu wartości przepływu biologicznego Qnn. Czyli stan wody na danym 

wodowskazie mieści się w poniższym przedziale: 

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

Warunkiem jest by stany wody w podanym przedziale utrzymywały się w podanym 

zakresie przez kolejne 3 dni, a warunki meteorologiczne wynikające z prognoz pogody 

wskazują, iż okres bezopadowy będzie utrzymywał się przez najbliższy tydzieo lub/i dłużej.  
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 wskaźnik STANU GŁĘBOKIEJ SUSZY 

Najwyższy stan suszy czyli stanu głębokiej suszy hydrologicznej to stan klęski suszy 

hydrologicznej. Stan ten osiągany jest gdy stany wody są niższe niż stan wody odpowiadający 

Qnn. 

Qnn > STAN GŁĘBOKIEJ SUSZY 

Jednodniowy wzrost stanu wody i po nim ponowne obniżenie stanu poniżej Qnn nie 

przerywa stanu głębokiej suszy (klęski suszy). Zatem w warunkach stanu głębokiej suszy 

realizacja potrzeb wodnych użytkowników wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia 

ludności oraz gospodarki (aspekty i II) jest niemożliwa.  

Zgodnie z powyższym narzędzie jakim są wskaźniki zagrożenia suszą hydrologiczną 

jednoznacznie pozwala ocenid sytuację zasobów wód powierzchniowych, umożliwiając 

szybkie reagowanie i podejmowanie decyzji w zakresie ostrzegania i zarządzania w czasie 

suszy.  

 

2.4.2. Wskaźniki zagrożenia suszą hydrogeologiczną 

Dla suszy hydrogeologicznej wypracowano system wskaźników oparty na wynikach 

monitoringu wód podziemnych. Przeprowadzone prace w kolejnych etapach dają podstawę 

dla ogólnego ustalenia wskaźników decydujących o zagrożeniu suszą. Przyjęte wskaźniki 

powinny byd jednoznaczne, nieskomplikowane i odnosid się bezpośrednio do wartości 

obserwowanych, toteż jako miarodajny przyjęto pomiar stanu zwierciadła wód podziemnych 

w punktach monitoringu. Zjawisko suszy hydrogeologicznej na obszarze dorzecza środkowej 

Odry zachodzi w długich okresach, kilkumiesięcznych lub rozciąga się na kilka sezonów. Ze 

względu na powszechne ujmowanie wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę 

należy się skoncentrowad na wpływie suszy na zasobnośd użytkowych poziomów 

wodonośnych, które są objęte krajową siecią monitoringu. Dopiero długotrwały brak 

zasilania opadami przekłada się na obniżenie stanu zasobów. A ich odbudowa wymaga 

obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu, a przede wszystkim śniegu.  

Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że ekstremalne obniżenie rejestrowanych 

stanów wód podziemnych (do poziomu najniższych notowanych) przeciętnie wynosi nie 
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więcej jak 0,5 - 2,5 m. Uwzględniając także zmiennośd wydajności źródeł, należy podkreślid, 

że dotkliwośd suszy może dotyczyd zasobności pierwszego przypowierzchniowego poziomu 

wodonośnego, który stanowi często podstawę zaopatrzenia w obszarach górskich (ujęcia 

drenażowe). Zatem, mimo że te obszary nie wszędzie zostały wskazane jako narażone na 

suszę hydrogeologiczną w ujęciu całego regionu, to należy tę kwestię brad pod uwagę. 

Wyznaczenie wskaźników suszy hydrogeologicznej należy powiązad z częstotliwością 

pojawiania się stanów poniżej ustalonego średniego niskiego stanu zwierciadła (SNG). Dla 

uproszczenia procedury identyfikacji zakłada się wprost odniesienie do pomiarów poniżej 

SNG. Za punkty reprezentatywne należy przyjąd te o najdłuższych obserwacjach, pomijając 

punkty monitoringu granicznego narażone na bezpośrednie oddziaływanie odwadniania 

górniczego. Wyznaczona dla punktów wartośd  SNG może byd przyjmowana w bieżącej 

ocenie zagrożenia, ale powinna ulegad weryfikacji przynajmniej co 5 lat. Najlepiej 

gromadzone na bieżąco dane dołączad do wykresów ilustrujących stan zwierciadła.  

Analiza historycznych danych o przebiegu  susz wskazuje, że w odniesieniu do 

aspektów I i II, tj. zaspokojenia potrzeb wodnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną  

i zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, stan ostrzegawczy (I) zagrożenia suszą 

hydrogeologiczną ma miejsce, jeżeli stany poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej  

6 miesięcy. Dotyczy to głównie miesięcy letnich i jesiennych od czerwca do listopada. Jeśli po 

takim okresie odnawialnośd zasobów nie będzie dostateczna, susza może się przedłużyd lub 

rozciągnąd na dwa sezony i ulec pogłębieniu. Jeżeli w drugim roku hydrologicznym stany 

poniżej SNG ponownie utrzymają się przez okres powyżej 6 miesięcy, to sytuację należy 

uznad za stan alarmowy (II) suszy. Stan taki występuje również wówczas, gdy obserwacje 

poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 1 roku.  Gdy w tym czasie stany przez okres  

3 miesięcy będą się utrzymywad poniżej drugiej wartości granicznej tzn.  

G ≤ ½ (SNG + NNG), wówczas spełnione są warunki zagrożenia głęboką suszą 

hydrogeologiczną. Z uwagi na opisane aspekty występowania wód podziemnych bardzo 

trudno jest  jednak wskazad warunki graniczne identyfikujące stan głębokiej (III) suszy 

hydrogeologicznej. Można założyd, że oprócz wspomnianego 3-miesięcznego okresu,  byłby 

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

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

Obserwacje stanów należy wówczas konfrontowad z monitoringiem ujęd i ich bieżącą 
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eksploatacją, co ma szczególne znaczenie w newralgicznych rejonach jak np. obszar 

eksploatacji ujęd i odwodnieo górniczych Triasu Opolskiego. 

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

w sytuacji, gdy powyżej 60% punktów spełnia wymienione powyżej warunki, wówczas 

występuje stan ostrzegawczy zagrożenia suszą hydrogeologiczną w całym regionie. Jeśli 

kryteria te spełnia powyżej 75% punktów występuje stan alarmowy lub odpowiednio stan 

głębokiej suszy czyli klęski. 

 

2.5. OCENA MOŻLIWOŚCI POWIĘKSZENIA DYSPOZYCYJNYCH ZASOBÓW WODNYCH 

OCENY CELOWOŚCI I MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA RÓŻNYCH FORM RETENCJI 

 

Ocenę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie 

istniejących, aktualnych Programów Małej Retencji (PMR) dla poszczególnych województw 

znajdujących się w granicach RZGW we Wrocławiu (tj.: woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, 

wielkopolskie i lubuskie). Programy zostały wykonane w ramach zadao Zarządów Melioracji  

i Urządzeo Wodnych. Zadania związane z powiększeniem zasobów dyspozycyjnych 

realizowane są w ramach Zarządów Melioracji i Urządzeo Wodnych (ZMiUW), Lasów 

Paostwowych, Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz z inicjatywy 

lokalnych samorządów i indywidualnych właścicieli gruntów. Wszystkie wyniki analiz 

planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz wyniki analiz wielkości zasobów 

dyspozycyjnych odniesiono do granic zlewni 3-go rzędu. 

W ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach 

górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury  

w dobrym stanie” (2010) realizowanego Dyrekcję Generalną Lasów Paostwowych, działania 

na rzecz zwiększenia retencyjności obszarów górskich i poprawy stanu zasobów wodnych 

skupiają się wokół: 

 budowy zbiorników,  

 renaturyzacji potoków i obszarów podmokłych,  

 wdrażania rozwiązao chroniących stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym 

 utrzymania właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. 
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Celem projektu jest zatem przez spowolnienie odpływu wód z terenów górskich 

poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni osiągniecie efektu w postaci 

zminimalizowania negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak powodzie  

i wezbrania oraz susze na górskich obszarach leśnych. Szczególny nacisk kładziony jest na 

realizację małych inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich,  

a działania realizowane są i koordynowane w ramach nadleśnictw. Dominującym typem 

zadao są retencjonowanie wód i piętrzenie oraz umocnienia w strefach obszarów 

chronionych. Natomiast cele jakie wyznaczono w ramach realizowanych działao są 

retencjonowanie i renaturyzacja cieków stałych oraz obszarów podmokłych. Natomiast  

w strefach górskich okalających Kotlinę Kłodzką celem jest ograniczenie i kontrola spływu 

powierzchniowego. 

Dokonana na podstawie danych z PMR ocena możliwości powiększenia 

dyspozycyjnych zasobów wodnych na całym obszarze działania RZGW we Wrocławiu zakłada 

realizację łącznie 1271* zadao (*- dla woj. śląskiego brak danych nt. planowanych form 

retencji korytowej, dla woj. opolskiego brak danych nt. planowanych form retencji 

korytowej, dla woj. lubuskiego brak danych nt. planowanych stawów)  (rys. 8). Planowane 

inwestycje dotyczą przede wszystkim retencji zbiornikowej oraz korytowej.  

 
Rys. 8 Mapa planowanych w ramach PMR obiektów retencji  zbiornikowej 
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Zestawienie szacunkowej objętości użytkowej planowanych obiektów retencji zbiornikowej na 
obszarze RZGW we Wrocławiu[tys. m3]. 

województwo 
Objętośd retencji zbiornikowej 

[tys. m
3
] 

 DOLNOŚLĄSKIE 124 201 900,0 

 LUBUSKIE 569,9 

 OPOLSKIE 46 963,6 

 ŚLĄSKIE 787,0 

 WIELKOPOLSKIE 16 120,0 

Do czynników decydujących o wyborze danej formy małej retencji zalicza się: 

1.   CZYNNIKI WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH; 

2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

działania w zakresie m.in. gospodarki wodnej, przestrzennej, rolnictwa powinny 

uwzględniad zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju; ocena 

możliwości wdrożenia inwestycji określa procedura oceny oddziaływania na 

środowisko).  

 Warunki możliwości oraz celowości zastosowania różnych form retencji służących 

poprawie lub utrzymaniu zasobów wodnych określają z punktu formalnego:   

I. szczegółowa analiza potrzeb gospodarczych, zarówno w zakresie gospodarki rolnej  

(w tym rybackiej), jak i leśnej; 

II. szczegółowa analiza konsekwencji przyrodniczych.  

 Obie analizy powinny poprzedzad realizację każdego z planowanych obiektów małej 

retencji. Dodatkowo trzecim elementem oceny jest analiza ekonomiczna każdego 

przedsięwzięcia, w której dokonuje się porównania nakładów na realizację i eksploatację 

obiektu z przewidywanymi korzyściami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowo-

przyrodniczymi. 

Natomiast ocenę celowości w ramach niniejszego opracowania rozumie się jako 

wskazanie czy w obszarach wymagających szczególnych działao łagodzących skutki suszy 

przewidziano inwestycje małej retencji. Porównanie map rozmieszczenia inwestycji 

planowanych z mapą wyników hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy dowodzi, 

iż kierunek planowanych działao na rzecz zwiększenia zasobów dyspozycyjnych  

i podniesienia poziomu retencyjności obszaru są właściwe. Obszarami, w których  

w pierwszej kolejności należy zrealizowad PMR są zlewnie: 133 - Odra od Stobrawy do 
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Bystrzycy (l),  134 - Bystrzyca, 138 - Kaczawa, 156 - Obrzyca, 174 - Nysa łużycka oraz JCWPd o 

numerach: 79, 80, 96, 97, 110, 127. 

 

3. PODSUMOWANIE 

Analizy przeprowadzone w ramach opracowania „Projektu planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (Etap I)” realizowały postawione cele. Mianowicie, wytypowano  

i przeprowadzono hierarchizację obszarów występowania zjawiska suszy na obszarze 

działania RZGW we Wrocławiu. Ustalono priorytety działao dla przeciwdziałania skutkom 

suszy i łagodzenia następstw niedoborów wody w trzech podanych aspektach. Poniżej 

zestawiono najważniejsze wnioski względem wymienionych celów. 

W  obszarze  działania  RZGW  we Wrocławiu obszarami predysponowanymi do 

występowania suszy hydrologicznej o wysokiej intensywności tego zjawiska są zlewnie 

Baryczy, Orlej, Polskiego Rowu, Sąsiecznicy, Widawy, Szprotawy, Rudnej oraz Odry od 

Kaczawy po Barycz. Głębokie i długotrwałe zjawisko suszy hydrogeologicznej stwierdzono  

w JCWPd o numerach 79, 80, 96 oraz 97, 110, 127. Należy podkreślid, fakt podobieostwa 

przestrzennego rozkładu podanych obszarów. Na tej podstawie wyprowadzono wniosek, iż 

obszarami w których susza zachodzi najintensywniej (rozwój kolejnych przez suszę 

hydrologiczną po hydrogeologiczną) są zlewnie Baryczy i Widawy. 

Obszarami, które w pierwszej kolejności wymagają wdrożenia działao łagodzących 

skutki suszy hydrologicznej są zlewnie Kaczawy, Bystrzycy, Nysy Łużyckiej, Odry od Stobrawy 

do Bystrzycy oraz Obrzycy (na mapie zaznaczone na czerwono - rys. 5). Ich priorytet wynika  

z uzyskanej punktacji przyjętych kryteriów. Są to obszary, w których intensywnośd zjawiska 

maksymalnej suszy hydrologicznej jest przeciętna aczkolwiek wielkości realizowanych 

poborów wód powierzchniowych na cele komunalne i przemysłu są bardzo duże  

i jednocześnie są to obszary, w których o ich wysokim priorytecie ważności (konieczności 

wdrożenia szczególnych działao łagodzących) decyduje aspekt zapewnienia realizacji potrzeb 

wodnych ludności i gospodarki. Największą powierzchnię obszaru działania RZGW we 

Wrocławiu zajmują zlewnie w klasie II - obszary wymagające podstawowych i doraźnych 

działao łagodzących skutki suszy. Są to zlewnie, w których susza hydrologiczna może  

w stopniu umiarkowanym ograniczad realizację zadao związanych wypełnieniem potrzeb 
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popytu na wodę, a warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków suszy rolniczej (gleby 

kategorii II, III). 

Z punktu widzenia suszy hydrogeologicznej działania łagodzące skutki suszy powinny 

zostad skierowane na JCWPd o numerach 79, 80, 96, 97, 110, 127 - czyli zlewnie Baryczy, 

Widawy i Małej Panwi, Stobrawy oraz Odry od Kłodnicy do Małej Panwi.  

Do działao łagodzących skutki suszy należą wdrożenia mające na celu zwiększenie 

retencyjności i zasobów wodnych w regionie. Przeprowadzona w tym celu analiza wskazała, 

iż zadania przewidziane w Programach Małej Retencji oraz w realizowanym przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Paostwowych projekcie „Przeciwdziałania skutkom odpływu wód 

opadowych na terenach górskich. …” (2010) przestrzennie pokrywają się z obszarami 

zidentyfikowanymi w analizie hierarchizacyjnej. Oba projekty uzupełniają się wzajemnie, 

mianowicie PMR zakłada działania przede wszystkim budowy retencji zbiornikowej, zaś 

projekt realizowany w nadleśnictwach skupia się na małych ciekach oraz wdraża rozwiązania 

podnoszące retencyjnośd gleby oraz terenów leśnych.  

Narzędziem identyfikacji stopnia zagrożenia suszą są określone wskaźniki 

indykatywne suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. Wskazanie stopnia zagrożenia suszą 

służy także zapobieganiu skutkom suszy. Ostrzeganie o wystąpieniu zjawiska suszy powinno 

nieśd za sobą np. okresową zmianę w warunkach korzystania z wód w celu ograniczenia 

presji na stan zasobów wodnych. Zakres działao przeciwdziałania skutkom suszy w ramach 

dokumentu „Plan przeciwdziałania skutkom suszy”  określa art. 88 ustawy Prawo wodne (Dz. 

U. 2012 r. poz. 145). W odniesieniu do zapisów ustawy niniejsze opracowanie wypełnia 

zadania związane z przygotowaniem „Planu przeciwdziałania skutkom suszy” jedynie  

w zakresie ogólnym ust. 3 art. 88 r. Natomiast w przyszłych szczegółowych pracach nad 

stworzeniem „Planu …” uzyskane wyniki oraz opracowane metody, narzędzia powinny 

stanowid punkt wyjścia.  
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1. Wstęp 

Prace nad przygotowaniem niniejszego dokumentu zostały wykonane w Biurze 

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

zewnętrznymi. 

 Zasadniczym celem opracowanie było wytypowanie i hierarchizacja obszarów 

występowania zjawiska suszy na obszarze działania RZGW we Wrocławiu oraz ustalenie 

priorytetów działao dla przeciwdziałania skutkom suszy i łagodzenia następstw 

niedoborów wody w aspektach: 

I. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia; 

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

z rozróżnieniem na produkcję roślinną i zwierzęcą; 

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

cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych.  

Pierwszym głównym zadaniem w ramach opracowania było zdefiniowanie zasobów 

wód podziemnych i powierzchniowych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu,  

na podstawie istniejących danych, ze wskazaniem możliwych rozbieżności i oszacowaniem 

ilości wody z nieopomiarowanych poborów (ELEMENT A).  

Drugie zadanie obejmuje realizacje celu głównego czyli przeprowadzenie analizy 

występowania zjawiska suszy w obszarze działania RZGW we Wrocławiu, która objęła: 

ELEMENT B 

- określenie deficytu opadów w zlewniach (bilansowych);  

- wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy; 

- określenie rozkładu przestrzennego suszy; 

- graficzna prezentacja ww. wskaźników (po ich zagregowaniu); 

 

ELEMENT C 

- wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy – na podstawie ww. 

analiz  i z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska 

przyrodniczego (opisane wyżej aspekty I-III); 
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- graficzna prezentacja wyznaczonych obszarów; 

ELEMENT D 

hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy pod kątem 

wdrożenia działao łagodzących skutki suszy, ze szczególnym uwzględnieniem 

obszarów newralgicznych na niedobory wody, ze względu na zaopatrzenie ludności 

w wodę do picia (obszary górskie i podgórskie oraz inne rejony, w tym aglomeracje 

bazujące na poborach wody powierzchniowej, np. Wrocław); 

ELEMENT E 

określenie indykatywnych wskaźników suszy reprezentatywnych dla typów 

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

narażonych na skutki występowania suszy oraz ich możliwa korelacja z wielkościami 

hydrologicznymi i hydrogeologicznymi; (czyli określenie wskaźników (stopni suszy) 

pozwalające na jednoznaczną kwalifikację stopnia zagrożenia) 

ELEMENT F 

- ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych  

w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki występowania suszy 

- oceną celowości i możliwości zastosowania różnych form retencji w obszarach 

wymagających zwiększenia zasobów wodnych. 

Wyniki opracowania (projektu) planu występowania zjawiska suszy w regionach 

wodnych RZGW we Wrocławiu wraz ze wskazaniem obszarów najbardziej narażonych na jej 

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

wodne (Dz. U. 2012 r. poz. 145), planu przeciwdziałania skutkom suszy w obszarze regionów 

wodnych:  

1.Środkowej Odry (PL6000SO), 

2.Izery (PL5000IZ), 

3.Metuje (PL5000ME), 

4.Łaby i Ostrożnicy (Upa) (PL5000LO), 

5.Orlicy (PL5000OR), 

6.Morawy (PL1000MO). 

Zakres definicyjny terminu susza został zinterpretowany zgodnie z obowiązującymi 

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

przytoczono schemat propagacji suszy jako ilustrację zakresów definicyjnych i interpretacji 

procesów genezy powstawania poszczególnych faz suszy (Rysunek 1.1). 
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Rysunek 1.1 Schemat blokowy propagacji suszy w cyklu hydrologicznym (na podst. Stahl, 2001)  

Źródło : http://posucha.imgw.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=37 

 

2. Metodyka - opis przyjętych metod i podejśd analitycznych  

Metodyka jaką przyjęto w niniejszym dokumencie została wybrana z dostępnych 

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

metod analitycznych zaprezentowano także sformułowane specjalnie na potrzeby realizacji 

niniejszego projektu podejścia metodyczne (metodyka dedykowana). Wypracowane metody 

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

danych wejściowych) oraz ze specyfiki zakresu merytorycznego projektu. W poszczególnych 
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podrozdziałach podano metody wykorzystane w ramach każdego z 6 elementów 

opracowania. 

2.1. Źródła danych 

W toku przygotowania założeo metodycznych jako kryteria wyznaczające poziom 

analiz co do skali czasowej i szczegółowości uwzględniono dane przekazane przez 

Zamawiającego, tj.: 

1). treści i dane z opracowao:  

a.„Ocena zasięgu oraz natężenia suszy na terenie dorzecza górnej i środkowej Odry  

w 2003 r. - Zasoby Wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w Warunkach suszy 2003 

r.", IMGW O/Wrocław 2004 r.; 

b. „Analiza przepływów minimalnych w głównych rzekach górnego i środkowego dorzecza 

Odry w 2003r.", Akademia Rolnicza We Wrocławiu;  

c.Rozkład przestrzenny i ocena zjawiska suszy hydrologicznej w 2003 roku na podstawie 

krzywych opadania przepływu.”, IMGW O/Poznao; 

d.  „Stan wykorzystania wód przeznaczonych do zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia 

w jednolitych częściach wód na obszarze regionalnego zarządu gospodarki wodnej  

we Wrocławiu” - ETAP I i II 

 Cz. Identyfikacja ujęd wód powierzchniowych wykorzystywanych do zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia wraz z ich charakterystyką  na tle części wód 

powierzchniowych.  

 Cz. Identyfikacja ujęd wód podziemnych wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności  

w wodę do spożycia wraz z ich charakterystyką na tle jednolitych części wód 

podziemnych; 

e. „Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry w warunkach suszy'', 2002 r., 

Dubicki A i in., IMGW, Warszawa 

f. „Charakterystyka zmian położenia zwierciadła wód podziemnych w regionie wodnym 

Odry Środkowej.” 2005 r., Staśko i in., Wrocław; 

g.„Uwarunkowania hydrologiczno-meteorologiczne powstawania niżówek jako podstawa 

ich prognozowania, na przykładzie dorzecza górnej i środkowej Odry., 2004 r., IMGW 

O/Wrocław  

h. „Uwarunkowania hydrologiczne możliwości zaspokojenia potrzeb głównych 

użytkowników zbiornika Mietków w okresach powodzi i suszy z uwzględnieniem 

hierarchii użytkowników”, 2008 r., IMGW O/Wrocław; 

i. „Plan ochrony przeciwpowodziowej oraz przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze 

działania RZGW We Wrocławiu z uwzględnieniem podziału na obszary dorzeczy oraz 
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plan ochrony przeciwpowodziowej regionu wodnego - Wstępna analiza'' - 2004 r., 

''Hydrolog'' Wrocław; 

j. „Wstępna analiza zjawiska suszy w rzekach i potokach regionu wodnego środkowej 

Odry.”, 2004 r., „Hydrolog” Wrocław; 

k.„Weryfikacja w regionach wodnych wykazów wód powierzchniowych 

wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia,  

do celów rekreacyjnych w szczególności kąpielisk oraz przeznaczonych do bytowania 

ryb, skorupiaków i mięczaków w warunkach naturalnych.” - IMGW O/Wrocław. 

 

2).  Dane hydrogeologiczne z krajowej sieci badawczo-obserwacyjnej wód 

podziemnych (SOBWP) – dane pomiarowe dla punktów badawczych zlokalizowanych 

na obszarze RZGW Wrocław pozyskane z PIG-PIB (dane za okres 1980-2011); 

 

3). Dane przestrzenne udostępnione przez Zamawiającego: 

a. Mapa Podziału Hydrograficznego Polski wersja 2010 (dane w formacie warstw 

informacyjnych shp wraz z zestawieniem atrybutów); 

b.  Zasięg granic: RZGW WROCŁAW; JCWP jeziornych RZGW Wrocław; JCWP rzecznych 

RZGW Wrocław; JCWPd RZGW Wrocław; regionów wodnych RZGW Wrocław; zlewni 

bilansowych RZGW Wrocław (dane w formacie shp); 

c. Zasięg przestrzenny obszarów Natura 2000 i polskiej Shadow list. 

Danymi które w sposób istotny uzupełniły powyższy zbiór są opracowania i dane,  

o których udostępnienie wystąpił Wykonujący - Pectore - Eco Sp. z o.o. Poniżej zamieszczono 

listę danych jakie pozyskano: 

 dane projektu "System Informacji Przestrzennej o Mokradłach Polski" w zakresie  

2 komponentów: przeglądarki GIS Mokradła Polski wersja 1.0 na płycie CD, kompletu 

warstw wektorowych na płycie CD w formacie SHP - Zakład Ochrony Przyrody Obszarów 

Wiejskich, IMUZ Falenty;  

  „Ekosystemy lądowe pozostające w dynamicznych relacjach z wodami podziemnymi  

i powierzchniowymi dla obszarów dorzeczy w Polsce (z wyłączeniem regionu wodnego 

Warty)” (części opisowej wraz z danymi w formacie GIS) - KZGW w Warszawie; 

 Dane z Monitoringu siedlisk przyrodniczych i gatunków GDOŚ; 

 Dane z Inwentaryzacji siedlisk przeprowadzonej przez Lasy Paostwowe w roku 2007 

(DGLP); 

 Mapy glebowo-rolnicze 1 : 500 000 w wersji cyfrowej w formacie shp ArcGIS; 

 Mapy nt. suszy z zasobów IMUZ-PIB w Bydgoszczy i IUNG w Puławach;  
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 Roczniki hydrologiczne IMGW w Warszawie w wersji papierowej w zakresie dobowych 

przepływów i stanów wody; ze zbiorów biblioteki IMGW oraz bibliotek Uniwersytetu 

Łódzkiego i Śląskiego;  

 CORINE Land Cover 2000 - dane nt. użytkowania terenu. 

Źródłem danych są także zasoby zgromadzone i publicznie udostępniane na portalach 

www.tutiempo.net. Dane te zawierają informacje w zakresie dobowych wartości 

charakterystyk meteorologicznych, czyli sum opadu atmosferycznego, średnich  

i ekstremalnych wartości temperatury powietrza atmosferycznego za lata wielolecia 

wyznaczonego do obliczeo. 

2.2.  Okres objęty analizą  

Na podstawie dostępnych danych, udostępnionych przez Zamawiającego jak  

i pozyskanych przez Wykonawcę, wybrano okres wielolecia dla którego zostały wykonane 

analizy opracowania. Zaproponowano do oceny wiarygodności stanów głównych wód 

podziemnych przyjęcie następującej gradacji (Kazimierski i in. 2009):  

20 i więcej lat – ocena stanów głównych w pełni wiarygodna 

20 -15 lat - wiarygodnośd dobra 

15 - 10 lat - wiarygodnośd dostateczna 

10 - 5 lat - wiarygodnośd problematyczna 

 
Z uwagi na fakt, że znaczna częśd punktów sieci obserwacyjno-badawczej wód 

podziemnych (SOBWP) ma dośd krótkie serie obserwacji (5-10 lat), okres uwzględniony do 

obliczeo często nie będzie odpowiednio wiarygodny. Należy nadmienid, iż dane z sieci 

obserwacji wód gruntowych (SOWG) z IMGW nie planowano do pozyskania. Względem wód 

powierzchniowych, tj. dobowych i miesięcznych serii przepływów poziom wiarygodności 

prowadzonych analiz będzie wysoki, okres wielolecia do obliczeo obejmie przedział 20 lat  

i więcej.  

Warto podkreślid, że na przestrzeni ostatnich 30 lat, na podstawie dotychczasowych 

opracowao i publikacji można wyróżnid trzy najważniejsze okresy suszy w Polce, tj. przedziały 

lat: 1982-1984, 1989-1994, 1999-2000 i 2003-2006. Przebieg i intensywnośd susz ww. 
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okresach w różnych obszarach kraju był zróżnicowany. Niemniej jednak są to 

prawdopodobnie okresy, w których w obszarze działania RZGW we Wrocławiu wystąpiły 

susze i na które w analizie zostanie zwrócona szczególna uwaga.  

2.3.  Analiza występowania zjawiska suszy (ELEMENT B) 

W zakresie analizy występowania zjawiska suszy wyróżniono kilka etapów. Pierwszy  

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

i czasu trwania suszy. Na podstawie wyznaczonych wartości w formie graficznej 

zaprezentowane zostały ich rozkłady przestrzenne (mapy okresów występowania suszy, 

intensywności i czasu trwania suszy na obszarze działania RZGW Wrocław). W ostatnim 

etapie zostały przeprowadzone analizy prowadzące do wskazania obszarów 

predysponowanych do występowania susz, a także analizy trendów zmian zjawiska suszy na 

przestrzeni wielolecia. 

2.3.1.Określenie deficytu opadów w zlewniach bilansowych (ELEMENT B) 

W niniejszej części opracowania zostały wykorzystane metody stosowane w badaniu 

zjawiska suszy meteorologicznej. Wyniki analiz zostały odniesione do obszarów zlewni 

bilansowych zlokalizowanych w obszarze granic działania RZGW Wrocław. 

Jako parametry służące do detekcji suszy meteorologicznej i jednocześnie oceny jej 

intensywności wybrano:  

1. okresy posuszne (posuchy atmosferyczne) - identyfikowane przez liczbę dni 

bezopadowych; 

2. charakterystyka wilgotnościowa badanych okresów wg klasyfikacji  

Z. Kaczorowskiej (1962); 

3. klimatyczny bilans wodny (KBW), klimatyczny nadmiar lub niedobór opadów 

obliczany jako różnica między sumą opadów i sumą ewapotranspiracji wskaźnikowej. 

Każdy z wymienionych parametrów i wskaźników stanowi jednocześnie miarę 

intensywności suszy meteorologicznej i pozwala na identyfikację okresów jej pojawienia się 

(wartości progowe powyżej których stwierdza się nastanie suszy meteorologicznej). Okresy 
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pojawiania się suszy meteorologicznej na terenie RZGW Wrocław zostały wyznaczone  

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

Uszczegółowienie wymienionych powyżej metod (parametrów) identyfikacji i oceny 

intensywności suszy podano w kolejnych podpunktach: 

Ad. 1 okresy występowania dni bezopadowych, gdzie brak opadów:  

 od 9 do 17 dni – posucha,  

 od 18 do 28 dni – umiarkowana posucha,  

 ponad 28 dni – długotrwała posucha - susza atmosferyczna.  

Ad. 2  charakterystyka wilgotnościowa wg klasyfikacji Kaczorowskiej (1962) jest jedną  

z najbardziej powszechnych klasyfikacji intensywności suszy meteorologicznej. Z godnie z tą 

klasyfikacją  za rok lub sezon suchy przyjmuje się taki, w którym opady wynoszą poniżej 90% 

średniej sumy z wielolecia - przyjmowanej jako norma (90-110 %). W tym wyróżnia się 

kategorie: suchy - od 75 do 89 %, bardzo suchy - od 50 do 74 %, skrajnie suchy – opad 

poniżej 50 % normy. Dla okresów miesięcznych za miesiąc przeciętny przyjmuje się ten  

z opadem od 75 do 125 % normy, suchy – od 50 do 74%, bardzo suchy - od 25 do 49 %,  

a skrajnie suchy – opad poniżej 25 % normy. 

Ad. 3 rolniczo-klimatyczny bilans wodny KBW (zwany także klimatycznym bilansem 

wodnym, rolniczo-klimatycznym nadmiarem lub niedoborem opadów), o równaniu: 

KBW = P - Ep 

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

  P  - suma opadów *mm+; 

 Ep  - ewapotranspiracja potencjalna liczona [mm]. 

 

2.3.2. Metody wyznaczania okresów pojawiania się, intensywności i czasu trwania suszy  

W kolejnych podrozdziałach podano metody oraz podejścia metodyczne jakie 

wykorzystano w zakresie analiz samej identyfikacji suszy, jak i oceny jej intensywności w tym 

czasu trwania. Metody podzielono na trzy grupy zgodnie z fazami zjawiska suszy, czyli suszy 

rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. W osobnym podrozdziale wskazano metody 
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służące określeniu charakterystyk suszy gospodarczej. Wyniki uzyskane w ramach analizy 

intensywności i czasu trwania suszy (w podziale na poszczególne jej fazy) zostały 

wykorzystane do oceny i analizy wszystkich trzech aspektów opracowania (I, II i III). 

2.3.2.1. Susza rolnicza (glebowa) 

W rolnictwie pojęcie suszy odnosi się do miejsca (gleby), czasu (miesiąca, fazy 

fenologicznej, okresu krytycznego, okresu wegetacji) i rośliny, a jej ujemne skutki wyrażają 

się spadkiem wielkości i jakości plonu. Ten sam niedobór wody może mied różny wpływ na 

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

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

powodowad nieodwracalne zmiany fizjologiczne w roślinach i glebie (Molga 1986). Zatem 

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

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

w sektorze rolnictwa). Wyznaczenie okresów suszy rolniczej wpisuje się w realizację aspektu  

II oraz III opracowania.  

Istnieje bardzo dużo wskaźników suszy rolniczej i wiele analiz wskazuje, że parametry 

i wskaźniki wykorzystujące opad powinny byd pierwszymi, podstawowymi wskaźnikami 

oceny niedoboru opadu oraz detekcji suszy w procesie jej oceniania i monitorowania, 

wskazywania na zagrożenie suszą (Łabędzki 2006). Z uwagi na skutki dla produkcji roślinnej, 

przedmiotem zainteresowania jest nie sama susza glebowa, lecz przede wszystkim jej wpływ 

na rozwój roślin. 

W analizach suszy rolniczej wykorzystane zostały także istniejące opracowania 

kartograficzne, tj. mapy glebowo-rolnicze 1 : 500 000, mapy częstotliwości występowania 

susz rolniczych w Polsce (mapy opracowane przez IMUZ w Bydgoszczy) a także zasoby 

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

Te ostatnie stanowią cenne źródło danych liczbowych i opracowao mapowych za lata 2009-

2011 w 13 okresach sześciodekadowych (od 1.IV-31.V do 1.VIII-30.IX). Wykorzystanie danych 

przestrzennych nt. typów gleb (mapy globowo-rolnicze) oraz o typach użytkowania terenu 
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(dane CORINE Land Cover), pozwoliło ocenid podatnośd danych obszarów na występowanie 

suszy rolniczej wraz ze wskazaniem stopnia intensywności zjawiska. 

 

2.3.2.2. Opis metod hydrologicznych - niżówka jako identyfikator suszy hydrologicznej 

Suszę hydrologiczną charakteryzuje się poprzez analizy efektu hydrologicznego jakim 

jest niżówka hydrologiczna (czyli obniżenie się poziomu wód powierzchniowych  

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

lub przepływów wywołanych ograniczonym zasilaniem koryta. Identyfikacja niżówki 

przeprowadzana jest najczęściej w oparciu o umownie przyjmowany przepływ graniczny 

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

przyjętej wartości progowej. Najczęściej za Qgn przyjmuje się wartości przepływów 

charakterystycznych drugiego stopnia lub też przepływ graniczny niżówek wyznaczany jest  

z krzywej czasu trwania przepływów (wraz z wyższymi np. Q70% , Q90%, Q95%, wraz z niższymi 

np. Q10% ).  

Przyjęty w opracowaniu przepływ graniczny niżówek to wielkośd przepływu 

wyznaczona z krzywej sum czasu trwania wraz z wyższymi dla p=10% (Q10%) (wg. Ocena 

zasięgu …, 2004). Przyjęty przepływ graniczny wyznacza moment, w którym statystycznie 

można oszacowad zmianę warunków zasilania rzek. W opracowaniu charakteryzującym 

niżówki wielolecia 1966-2003 przepływ graniczny Q10% jest wartością zbliżoną do wartości 

odpowiadającej punktowi załamania krzywej opadania hydrogramu przepływu (punkt 

zmiany warunków zasilania). Czyli jest to przepływ bliski przepływowi bazowemu w czasie 

którego drenaż rzeczny prowadzi do intensywnego sczerpywania zasobów wód podziemnych 

(faza reżimu własnego).  Wybrany przepływ graniczny niżówki Q10% rekomendowany jest 

m.in. w opracowaniach wykonanych przez Tokarczyk (2001) dla obszaru Kotliny Kłodzkiej.  

Za metodę wydzielenia niżówek jako zdarzeo niezależnych wybrano metodę separacji 

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

czasu trwania, wynoszące 5 dni, po przekroczeniu którego występuje niżówka. W celu 
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uniknięcia zależności pomiędzy sąsiednimi niżówkami, jako jedno zjawisko należy traktowad 

niżówki odlegle od siebie o mniej niż 3 dni. Czyli okres z przepływem wyższym niż przyjęty 

przepływ graniczny wynoszący tylko 3 dni nie daje podstaw do rozdzielenia niżówek na dwa 

zdarzenia (Tokarczyk 2010). 

Została także dokonana identyfikacja lat z suszą meteorologiczną i hydrologiczną oraz 

analiza intensywności suszy hydrologicznej względem charakterystyk wieloletnich. 

Ocena poziomu intensywności i czasu trwania suszy hydrologicznej została 

przeprowadzona z wykorzystaniem szeregu parametrów o charakterze bezwzględnym  

i względnym stanowiących o poziomie głębokości stwierdzonych niżówek, m.in.: 

 minimalny przepływ niżówki,  

 czas trwania niżówki, 

 miesiąc w którym rozpoczęła się niżówka maksymalna, 

 przepływ średni niżówki, 

 deficyt niżówki. 

Powyższe parametry niżówek stanowią o poziomie intensywności zjawiska, niemniej 

jednak są to wartości bezwzględne charakteryzujące konkretne zdarzenia niżówek. Zatem 

nie pozwalają na obiektywną ocenę skali zjawiska suszy hydrologicznej. Wobec powyższego 

w opracowaniu wyniki charakterystyk niżówki zostały przeliczone na wielkości odpływu 

jednostkowego, co pozwoliło na prowadzenie analiz porównawczych. 

2.3.2.3. Metody identyfikacji suszy w wodach podziemnych 

We wprowadzeniu do zagadnienia suszy hydrogeologicznej należy wskazad na brak 

jednoznacznego definicyjnego określenia suszy hydrogeologicznej głównie ze względu na 

wielopoziomowy charakter systemów wodonośnych. Często susze mogą obejmowad płytkie 

poziomy wodonośne, które pozostają w łączności hydraulicznej z wodami 

powierzchniowymi, a jednocześnie podobne symptomy nie wystąpią w horyzontach wód 

głębokiego krążenia. Susza gruntowa odnosi się do poziomu wód gruntowych o zwierciadle 

swobodnym, suszę hydrogeologiczną można odnosid również do pierwszego lub nawet 
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drugiego poziomu wód o zwierciadle napiętym. Stwierdzenie wystąpienia suszy gruntowej 

lub hydrogeologicznej jest czynnością skomplikowaną i często niejednoznaczną (Kazimierski  

i in. 2009). 

W opracowaniu przyjęto pojęcie suszy hydrogeologicznej rozumiane jako następstwo 

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

się w stopniu uniemożliwiającym korzystanie ze studni kopanych i płytkich wierconych  

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

na pogarszającą się gwałtownie jakośd wód gruntowych.  

Za stan graniczny należy uważad średni niski stan zwierciadła wód podziemnych  

z wielolecia (SNG) i w ślad za tym identyfikowad intensywnośd i czas trwania niżówki i suszy.  

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

Kwartalne Biuletyny, Roczniki Hydrogeologiczne) interpretacji podlegają stany wód 

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

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

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

wodonośnego o zwierciadle swobodnym. Wskaźnik ten jest odniesieniem wybranego do 

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

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

 
kn = 1 – (G / SNGw) 

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

punkt odniesienia; jego szczególnym przypadkiem jest rzędna zwierciadła wody.  

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

z minimalnych rocznych stanów wód podziemnych w okresie wielolecia. 

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

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

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

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

-0,3 ≥ kn – wystąpienie głębokiej niżówki hydrogeologicznej  
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Jedna z nowszych koncepcji (Kazimierski i in. 1986), przyjmowana na potrzeby 

określania stanu niżówki ma nieco inne założenia. Do oceny wykorzystywane są wartości 

progowe położenia zwierciadła wód gruntowych, określane metodami statystycznymi  

z wyników obserwacji wieloletnich i mające bezpośrednie odniesienie do głównych stanów 

wód i stref stanów wód. Pomija się więc przyjęte arbitralnie współczynniki liczbowe. 

Poszczególne stany określane są następująco (Kazimierski i in. 1986):  

– brak zagrożenia niżówką (suszą) hydrogeologiczną   G ≥ WNG 

– zagrożenie pojawienia się niżówki WNG > G > SNG 

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

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

gdzie:   
G – stan aktualny zwierciadła wód podziemnych 

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

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

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

rocznych (tzw. stan średni niski),  

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

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

W każdej metodzie wystąpienie niżówki hydrogeologicznej jest zatem związane  

z położeniem zwierciadła poniżej wartości SNG.  

Wskaźnikiem trwania suszy jest także procentowy udział stanów poniżej wartości 

średniej z minimów w okresie obserwacji, który może wskazad obszary o zróżnicowanej 

podatności na występowanie ekstremalnie niskich stanów, osobno dla płytkich i głębokich 

poziomów wodonośnych. Należy dodad, że w głębokich poziomach wodonośnych przy 

długotrwałym braku opadów dochodzi do długotrwałego obniżenia zwierciadła wód 

podziemnych (poniżej SNG), które może trwad nawet przez 2-3 sezony. Reakcja zwierciadła 

wgłębnych poziomów o charakterze napiętym na zmiany warunków klimatycznych jest przy 

tym znacznie opóźniona. W płytkich poziomach okresy niżówkowe są przerywane okresami 

zasilania, dlatego w tym przypadku za suszę hydrogeologiczną należy uznad okres, w którym 

zwierciadło wielokrotnie i systematycznie obniża się poniżej SNG (Staśko i in. 2008, Tarka, 

Staśko 2010). 
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Wyznaczenie okresów i częstotliwości występowania suszy hydrogeologicznej zostało 

wykonane na podstawie interpretacji wieloletnich ciągów pomiarowych zwierciadła wód 

podziemnych. Uwzględniając przedstawione powyżej metody wychodzące wprost ze stanu 

SNG, do identyfikacji okresów i intensywności suszy zastosowana została nowatorska 

modyfikacja przedstawiona przez Tarkę i Staśko (2010). Poprzez stosowną analizę 

statystyczną danych z wielolecia uzyskuje się na połączonych wykresach okresy suszy 

hydrogeologicznej. W tym celu wyznaczone zostały wartości średnich niskich stanów (SNG)  

z najniższych stanów rocznych (tzw. stan średni niski), następnie obliczone zostały wartości 

średniej ruchomej, co przy założeniu, że susza hydrogeologiczna jest procesem 

długotrwałym, pozwoliło wyeliminowad wahania okresowe (sezonowe) oraz odchylenia 

przypadkowe. Następnie obliczone zostały odchylenia otrzymanych w ten sposób wyników 

od wartości średniej dla całego przyjętego okresu wielolecia. Takie porównanie umożliwiło 

statystyczną analizę nieprzypadkowych zmian w szeregach czasowych. Otrzymane wyniki 

zostały odniesione do wartości standardowego odchylenia, a ostateczna interpretacja 

została oparta na wartościach wyrażonych w procentach. Dzięki temu analiza dała 

prawidłowe efekty w odniesieniu do poziomów o swobodnym i napiętym reżimie 

hydrodynamicznym.  

Wskaźnikiem ogólnie charakteryzującym czas trwania niżówek w wodach 

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

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

sezonowe niżówki po głębokie wieloletnie susze hydrogeologiczne. 

Na wykresach zostały zinterpretowane zmiany położenia zwierciadła i odchylenia od 

wartości średniej z wielolecia. W tym wypadku za suszę hydrogeologiczną proponuje się 

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

średniej ruchomej od średniej dla całego okresu obserwacji są większe od 25 % (Tarka, 

Staśko 2010). Wykonane analizy wskazały, że przyjęcie odchylenia na tym poziomie dobrze 

koresponduje z okresami, gdy zwierciadło wód podziemnych zalega poniżej wartości SNG  

i zwykle jednoznacznie oddaje na wykresie czas trwania suszy. Wykresy zostają wówczas 

zestawione jako zdublowane w zakresie położenia zwierciadła (m p.p.t.) i odchylenia od 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

19 

 

wartości średniej (%) dla tych samych okresów czasu. Okresy, długotrwałośd i przebieg suszy 

będą interpretowane oddzielenie dla płytkich i głębokich horyzontów wodonośnych, 

zważywszy że susze długotrwałe mogą dotyczyd właśnie poziomów wgłębnych. 

Intensywnośd suszy hydrogeologicznej jest natomiast oceniana w oparciu o metodę 

wskazaną przez Kazimierskiego i in. (1986), w której rozgraniczone zostaje wystąpienie 

płytkiej oraz głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej. Wybór jest podyktowany głównie 

jednoznacznością przyjętych kryteriów i bezpośrednim przełożeniem pomiarów na wynik.  

W warunkach stałego nadzoru i konieczności odniesienia aktualnych danych do stanów 

granicznych zaproponowane rozwiązanie nie budzi wątpliwości interpretacyjnych. Stany SNG 

i NNG zostają ustalone dla wybranego wielolecia i bieżące obserwacje są z nimi 

porównywane. Kryteria te można odnosid także do poziomów wód wgłębnych. Określenie 

stopni suszy jest dzięki temu, zgodnie z założeniem, nieskomplikowane i odnosi się 

bezpośrednio do wartości obserwowanych. 

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

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

Interpretowane są dane punktowe, przede wszystkim z bazy danych dla punktów 

monitoringu sieci krajowej (SOBWP) z lat 1980-2011. Są to najczęściej reprezentatywne 

punkty dla regionu/jednostki hydrogeologicznej, o największej wiarygodności oraz długości 

obserwacji spełniającej warunki analizy zjawiska suszy. Przy czym w poszczególnych 

punktach okres obserwacji może byd znacznie krótszy i nie dawad możliwości interpretacji. 

Nie każdy punkt monitoringu wód o zwierciadle swobodnym może spełniad warunki 

niezbędne dla oceny niżówki hydrogeologicznej. Wstępnie przyjęto, że warunki te spełnia 

każdy punkt ujmujący zwierciadło swobodne zalegające na głębokości mniejszej lub równej 

10 metrów.  

Bieżąca analiza wyników wskazała także rejony, w których występuje wieloletni trend 

opadania zwierciadła wód podziemnych.  
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2.3.2.4. Susza w sensie gospodarczym 

Suszą w sensie gospodarczym nazwano zjawisko, gdy poszczególne fazy suszy 

hydrologicznej odnoszą się do zagadnieo ekonomicznych w obszarze działalności człowieka 

dotkniętego suszą. Najsilniej zjawisko suszy hydrologicznej odczuwają sektory gospodarki 

związane z zaopatrzeniem ludności w wodę, żeglugą śródlądową oraz energetyką wodną  

(w opracowaniu aspekt I i II). Z punktu widzenia powyższych sektorów gospodarki dla 

detekcji suszy w zakresie wód powierzchniowych można używad konwencjonalnych 

przepływów i stanów wód, tj.: 

 przepływu nienaruszalnego,  

 najniższego przepływu/stanu żeglownego. 

 W opracowaniu została przeprowadzona analiza polegająca na wyznaczeniu suszy 

gospodarczej z uwzględnieniem przepływu nienaruszalnego. Przepływ nienaruszalny liczono 

wg uproszczonej metody H. Kostrzewy na podstawie kryterium hydrobiologicznego. 

Wskazana metoda obliczenia przepływu nienaruszalnego przewiduje wyznaczanie go  

z funkcji przepływów niskich wg wzoru: 

Qnn=k · SNQ 
gdzie:  

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

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

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

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

jednostkowego (Witowski i in. 2008).  

Susza gospodarcza będzie tożsama z okresami, w których przepływy chwilowe były niższe od 

wyznaczonego przepływu nienaruszalnego. Okresy suszy gospodarczej wyznaczone wg tego 

kryterium w części poświęconej określeniu intensywności suszy zostaną zwaloryzowane  

z uwzględnieniem danych z katastru wodnego - wielkością poborów wód powierzchniowych.  

Szczególne znaczenie gospodarcze mają okresy pojawiania się głębokiej suszy 

hydrogeologicznej w użytkowych poziomach wodonośnych, gdzie może ona byd dodatkowo 

spotęgowana eksploatacją studni. 
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Identyfikację okresów pojawiania się suszy gospodarczej jako zagrożenia dla żeglugi 

śródlądowej przeprowadzono z uwzględnieniem danych na temat głębokości tranzytowej, 

liczby dni utrzymania głębokości tranzytowej w sezonie nawigacyjnym i danych 

hydrologicznych dla wodowskazów zlokalizowanych na drogach wodnych administrowanych 

przez RZGW Wrocław. 

2.3.3. Trendy zmian zjawiska suszy 

Na podstawie uzyskanych wyników wskaźników intensywności i czasu trwania suszy 

(jej wszystkich faz) zostały wykonane mapy rozkładu przestrzennego, które stanowią 

wizualizację przestrzennych tendencji zmian zjawiska suszy. Opracowane mapy określają nie 

tylko rozkład przestrzenny suszy, ale wskazują zasięg obszarów z tendencją do występowania 

suszy (obszary na których najczęściej odnotowano zjawisko suszy).  

Analizy zmian czasowych suszy wykonane zostały na wartościach rocznych, 

miesięcznych w celu prześledzenia kierunku zmian intensywności zjawiska na przestrzeni 

wielolecia. Interpretacja wyniku zakłada wskazanie, czy na przestrzeni wielolecia stwierdza 

się istotny statystycznie wzrost lub spadek liczby zdarzeo suszy w układzie z roku na rok oraz 

w układzie poszczególnych miesięcy roku hydrologicznego. Tendencja zmian paramentów 

identyfikujących susze (opadów, przepływów, stanów wód podziemnych) oraz wskaźników 

suszy została określona za pomocą, powszechnie stosowanej w klimatologii i hydrologii, 

regresji jednowymiarowej.  

2.4. Metody wyznaczania obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

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

zjawiska suszy) oraz z uwzględnieniem potrzeb wodnych użytkowników i środowiska 

przyrodniczego zostały sporządzone mapy obszarów narażonych na skutki występowania 

suszy. Za obszary narażone na skutki suszy uznane zostały tereny/regiony, które na 

podstawie wyników elementu B w okresach stwierdzonej suszy wykazały, iż zaspokojenie 

potrzeb wodnych w ujęciu aspektów I, II i III było zagrożone. W podrozdziale 6.1 wskazano 

metody jakimi Wykonawca posłużył się w analizach potrzeb wodnych. Natomiast techniczne 
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aspekty wykonania wizualizacji zasięgu przestrzennego obszarów narażonych na skutki suszy 

definiuje narzędziowośd oprogramowania GIS. Przyjęta konwencja prezentacji graficznej 

zakłada dwa poziomy wizualizacji: 

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

występowania susz (wizualizacja z wykorzystaniem symbolizacji stopniowanej  

wg skali barwnej oraz rozmiaru symboli w zależności od wielkości zjawiska oraz 

kartodiagramy), 

II.) - mapy rozkładu przestrzennego wyników elementu B oraz  C i D czyli  zasięgu 

granic obszarów narażonych na skutki występowania susz (metody interpolacji  

i delimitacji przestrzennej - narzędzia GIS). 

 

2.5.  Metody analizy potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego 

Na podstawie danych katastralnych, danych hydrologicznych i hydrogeologicznych 

oraz wiedzy eksperckiej i literaturowej została przeprowadzona analiza potrzeb wodnych dla 

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

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

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

aspektu zostały wykonane analizy wielkości poborów przyznanych w pozwoleniach 

wodnoprawnych dotyczących poborów poziomów o swobodnym zwierciadle jak i głębszych 

poziomów wodonośnych. Jako wartości wskaźnikowe odpowiedzialne za ewentualne 

pogłębienie i wydłużenie czasu trwania suszy zostały przyjęte określone w pozwoleniach 

maksymalne dopuszczane pobory godzinowe i dobowe wraz z przeliczeniami na wartości 

roczne. Analogiczne postępowanie odnosi się do szacowania realizacji potrzeb wodnych  

z zasobów wód powierzchniowych. Zapewnienie potrzeb wodnych sektora gospodarki rolnej 

przy wykorzystaniu wód powierzchniowych zostało analizowane z uwzględnieniem wielkości 

przepływu nienaruszalnego (liczonego wg uproszczonej metody Kostrzewy). Zapewnienie 

potrzeb wodnych środowiska naturalnego także zostało określone z wykorzystaniem danych 

nt. wielkości przepływu nienaruszalnego i analizy przestrzennego rozkładu intensywności 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

23 

 

zidentyfikowanych okresów suszy i zasięgu obszarów Natura 2000 oraz zasięgu 

występowania ekosystemów od wód zależnych.  

2.6.  Metody wyznaczenia obszarów narażonych na skutki występowania suszy  

W myśl realizowanych celów i aspektów opracowania za obszar narażony na skutki 

występowania suszy uważa się obszar spełniający poniższe warunki: 

 na którym stwierdzono na podstawie analizy występowania zjawiska suszy, jej 

intensywności i czasu trwania tendencję (podatnośd) pojawiania się okresów suchych 

z punktu widzenia parametrów meteorologicznych oraz z głęboką i długotrwałą suszą 

hydrologiczną odzwierciadlającą się w dynamice zasobów wód podziemnych, 

 gdzie czynnik antropogeniczny w postaci stwierdzonych intensywnych poborów wód 

podziemnych i powierzchniowych sprzyja utrzymywaniu się lub/i pogłębianiu suszy.  

Delimitacja obszarów została przeprowadzona w oprogramowaniu GIS i arkuszu 

kalkulacyjnym Excel w oparciu o zestaw danych liczbowych - wyników elementu B oraz 

rezultatów pozostałych analiz.  

2.7.  Metody hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

(ELEMENT D) 

Celem nadrzędnym hierarchizacji obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

jest ocena, które z obszarów narażonych na skutki suszy (wyniki analizy elementu C) 

wymagają wprowadzenia działao łagodzących. W ramach niniejszego zadania została 

przeprowadzona analiza znaczenia obszarów narażonych na skutki suszy z uwzględnieniem 

aspektów zaopatrzenia ludności i gospodarczego wykorzystania wody oraz zaspokojenia 

potrzeb wodnych środowiska naturalnego.  

Pytania podstawowe na jakie odpowiedział przyjęty schemat postępowania analitycznego to: 

1 - czy susza wystąpiła na danym terenie? 

2 - jaki stwierdzono poziom jej intensywności i czas trwania? 
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3 - jaki jest poziom zagrożenia skutkami suszy na danym terenie we wszystkich 
trzech aspektach? 

4 - jaka jest na danym terenie struktura ważności aspektów I, II, i III względem 
uzupełniania niedoborów i zapewnienia potrzeb wodnych? 

 
Odpowiedzią na pytanie pierwsze i drugie jest zestaw map prezentujących dla każdej 

fazy suszy, tj. meteorologicznej, rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej, obszary  

na których wystąpiło i jaką intensywnośd miało oraz jak długo trwało zjawisko suszy 

(ELEMENT B). Wyniki analiz w zakresie ELEMENTU C, czyli wskazane tereny narażone na 

skutki występowania suszy będą stanowiły daną do odpowiedzi na pytanie trzecie. Jako 

odpowiedź na czwarte pytanie procedury hierarchizacji obszarów została sporządzona na 

drodze analiz eksperckich kategoryzacja ważności obszarów pod względem pierwszeostwa  

w udziale danego obszaru w uzupełnianiu niedoborów. Zatem analizy hierarchizacji 

obszarów mają z jednej strony wymiar kartograficzny a z drugiej zaś przyjmą formę 

klasyfikacji/stopniowania w ujęciu zestawienia cech, parametrów stanowiących o zaliczeniu 

danego obszaru do danej klasy.  

2.8.  Metody określenia indykatywnych wskaźników suszy (ELEMENT E) 

Założeniem wprowadzenia indykatywnych wskaźników suszy jest jednoznaczna 

kwalifikacja stopnia zagrożenia suszą. Wymogiem jest by wartości progowe bezpośrednio 

odpowiadały faktycznie zaobserwowanym wartościom, przez co wskaźniki uzyskują 

wiarygodnośd i adekwatnośd co do warunków lokalnych kształtujących przebieg zjawiska 

suszy na danym terenie. Wykorzystanie wskaźników indykatywnych ma zapewnid efektywne 

narzędzie do zarządzania kryzysowego i ochrony w sytuacjach wystąpienia zjawisk 

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

Art. 88r. i s.).  

Wskaźniki indykatywne suszy jakie dotychczas były wykorzystywane w Polsce to 

komponenty systemu oceny zagrożenia suszą funkcjonującego w ramach prognostyczno-

operacyjnego systemu udostępniania charakterystyk suszy IMGW. System ten dostarcza 

wybranych informacji dotyczących wykrywania, analizy intensywności i czasu trwania oraz 
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oceny podatności i prognozy zagrożenia wystąpienia suszy meteorologicznej i hydrologicznej 

na terenie kraju. Niemniej jednak system ten jest wymagający pod względem danych 

wejściowych i skomplikowany z punktu widzenia potrzeb realizowanego opracowania. Zatem 

wskaźniki jakie zostały wypracowane dla obszaru RZGW Wrocław  zostały wyprowadzone  

z empirycznych zależności, na podstawie stwierdzonych prawidłowości okresów 

występowania suszy jej przebiegu i intensywności. Kryteria wydzieleo przedziałów wartości 

wyników poszczególnych wskaźników zawierają jednoznaczną interpretację w kontekście 

podejmowania działao przeciwdziałania skutkom suszy z uwzględnieniem aspektów I, II i III. 

Wyznaczone zostały także kryteria reprezentatywności punktów monitoringu, z których dane 

powinny na bieżąco spływad do RZGW Wrocław by zadania związane z zarządzaniem  

i ochroną przed skutkami suszy było skuteczne.  

 

2.9.  Metody  oceny możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych i 

celowości oraz możliwości zastosowania różnych form retencji 

Realizacja ELEMENTU F została prowadzona w oparciu o analizę zarówno wyników  

i wniosków uzyskanych w ramach wcześniejszych elementów a także z wykorzystaniem 

wiedzy literaturowej i eksperckiej.  Do podstawowych metod działao służących realizacji tej 

części projektu wybrano: 

 Ocenę i analizę aktualnego poziomu dyspozycyjnych zasobów wodnych w oparciu  

o posiadany zbiór danych i materiały udostępnionych opracowao; 

 Wskazanie na obszarze RZGW Wrocław miejsc, sposobu i wielkości dodatkowej 

retencji, której zasoby mogłyby byd wykorzystywane w okresach suszy, wraz  

z uwzględnieniem różnych form retencji i oceną potencjału ich zastosowania; 

 Analiza założeo z programów małej retencji - PMR; 

 Przegląd i analiza w zakresie realizowanego tematu planowanych, realizowanych 

inwestycji hydrotechnicznych, np. takich  jak budowa stopnia wodnego na Odrze; 
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 Analizę uzasadniającą celowośd zwiększenia retencyjności w poszczególnych 

zhierarchizowanych obszarach wymagających działao zmierzających do zwiększenia 

ich zasobów wodnych. 

2.10. Metody graficznej prezentacji wyników 

W opracowaniu zaproponowano szereg metod i technik graficznej prezentacji 

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

liczbowych oraz wizualizacje kartograficzne, a także schematy ideologiczne.  

We wcześniejszych częściach opracowania metodycznego wskazano stosowanie 

kartograficznych środków prezentacji zmienności zjawisk w ujęciu przestrzennym (mapy 

prezentujące wyniki w punktach sieci monitoringu oraz mapy rozkładu przestrzennego). 

Natomiast we wszystkich częściach opracowania dla zobrazowania charakteru zjawisk ich 

ilościowego i jakościowego zostały wykorzystane wykresy i diagramy wykonane  

w oprogramowaniu MS Office - MS Excel. 
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3. Zasoby wód podziemnych i powierzchniowych (ELEMENT A) 

Na podstawie dostępnych danych zdefiniowano charakter i wielkośd zasobów wód 

podziemnych i powierzchniowych na obszarze działania RZGW we Wrocławiu. W ramach 

analizy dokonano także wskazania możliwych rozbieżności i oszacowano ilości wody  

z nieopomiarowanych poborów wód podziemnych. 

3.1.  Zasoby wód podziemnych 

Struktura użytkowania wód podziemnych według poborów rejestrowanych na tym 

obszarze wskazuje, że dominuje użytkowanie na cele zaopatrzenia ludności (ok. 96 %), 

użytkowanie przez przemysł jest na poziomie 2 %, na instytucje publiczne przypada ok. 1,5 

%, a na rolnictwo < 1 %. Zdecydowana większośd ujęd ujmuje wody podziemne występujące 

w utworach kenozoicznych, głównie z czwartorzędowego piętra wodonośnego (529 ujęd)  

i z poziomów neogeosko-paleogeoskich (186 ujęd). Wody piętra triasowego ujmowane są 67 

ujęciami. Liczba ujęd założonych w utworach pozostałych pięter wodonośnych jest niewielka. 

Średnia wydajnośd dobowa ujęd w obszarze administrowanym przez RZGW Wrocław 

wynosi 634 m3/d. Największymi wydajnościami charakteryzują się ujęcia w miejscowościach: 

Chorula na Opolszczyźnie (56 923 m3/d) (Rysunek 3.1.1), Unisław Śląski w Sudetach 

Środkowych (36 000 m3/d) i ujęcie z utworów czwartorzędowych w Zawadzie koło Zielonej 

Góry (18 400 m3/d). Duże ujęcia wód podziemnych o wydajnościach przekraczających lub 

zbliżonych do 12 000 m3/d znajdują się w Lesznie (dwa ujęcia o wydajności 12 240 m3/d 

każde z utworów czwartorzędowych i paleogeosko-neogeoskich), w Jeleniej Górze  

i w Żaganiu. Ujęcie w Jeleniej Górze („Grabarów”) ujmuje wody czwartorzędowych osadów 

piaszczysto-żwirowych położonych w dolinie rzeki Bóbr. W ogólnej liczbie ujęd 9 z nich 

posiada wydajnośd wyższą od 10 000 m3/d, 28 ujęd mieści się w grupie wydajności 5000-

10000 m3/d, a 112 ma wydajnośd mieszczącą się w przedziale 1000-5000 m3/d (Szczegółowe 

wymagania..., 2010). 
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Rysunek 3.1.1 Przykład rejonu oddziaływania dla dużego ujęcia - "Zawada" k. Zielonej Góry 

(Charakterystyka..., 2008) 

Jako punkt odniesienia przyjęto przede wszystkim rzeczywiste pobory i stopieo 

wykorzystania zasobów poborem rzeczywistym w poszczególnych JCWPd, a także analizę 

poborów wód podziemnych i rezerw zasobów w obszarach SCWP. Sumaryczny pobór 

rejestrowany dla województwa dolnośląskiego  w latach 2000-2005  wahał się w granicach 

85-90 mln m3/rok. Sumaryczny pobór dla obszaru RZGW Wrocław (region wodny Środkowej 

Odry) kształtował się w latach 2000-2005 na poziomie 200 mln m3/rok (w zakresie 198-208 

mln m3/rok) (Frankowski Z. i in., 2009). Według nowszych danych (Stan wykorzystania..., 

2007) suma poborów rejestrowanych dla obszaru RZGW była również zbliżona i wynosiła  

214,4 mln m3/rok.  

Zasoby odnawialne wód podziemnych na badanym obszarze są szacowane na  

2,9 mld m3/rok, a zasoby dostępne na 1,6 mld m3/rok.  Biorąc pod uwagę opisane wcześniej 

pobory, stopieo wykorzystania dostępnych zasobów wód podziemnych w latach 2000-2005 

ujęcie “Zawada”
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100
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zmieniał się w zakresie od 12,2 do 12, 8%, co przeciętnie daje 12,4 % (Frankowski Z. i in., 

2009). Jest to wartośd przewyższająca średnią dla całego kraju, która wynosi ok. 9 % i wśród  

8 regionów wodnych stopieo wykorzystania plasuje ten obszar na 2 pozycji.  

Wśród danych o poborze rejestrowanym, ze względu na specyfikę obszaru, oprócz 

ujęd, należy wskazad także inne formy tego poboru, a mianowicie związany z odwadnianiem 

kopalnianym, wodami leczniczymi i termalnymi, a także odwodnieniami budowlanymi.  

Odwodnienia kopalniane dotyczą odkrywkowego górnictwa węgla brunatnego (KWB 

„Turów”) i surowców skalnych (Tarnów Opolski, Strzelce Opolskie, Górażdże i Gogolin) oraz 

głębinowych kopalo górnictwa miedzi (LGOM/KGHM). Ich wpływ na wody podziemne 

zostanie przedstawiony osobno w innym rozdziale przy analizie zagrożenia suszą.  

Dane na temat wydobycia wód termalnych i leczniczych z udokumentowanych złóż 

dla 2006 r. (dane PIG, 2007) wskazują, że na obszarze regionu sudeckiego i bloku 

przedsudeckiego łączny pobór wynosi 1,22 mln m3/rok, z czego największa ilośd powyżej  

300 tys. m3/rok dotyczy 3 złóż: Duszniki-Zdrój, Lądek-Zdrój, Polanica-Zdrój, natomiast  

Kudowa-Zdrój i Jeleniów w obrębie złoża „Kudowa” wydobywają ponad 100 tys. m3/rok. 

Eksploatacja niespełna 50 tys. m3/rok ma miejsce w Cieplicach Śl.-Zdrój, ok. 15 tys. m3/rok  

w Długopolu-Zdrój, a rzędu kilku tys. m3/rok (4-9 tys.) dotyczy takich uzdrowisk jak: 

Przerzeczyn-Zdrój, Szczawno-Zdrój, Świeradów-Zdrój, a także rejonu Szczawiny. 

Z uwagi na krótkotrwały charakter odwodnieo budowlanych i brak dokładnych 

danych, nie są one brane jako element przy określaniu bilansów. Jednak w warunkach 

przeciwdziałania suszy należy pamiętad o sytuacjach jak na przykład we Wrocławiu, gdzie 

intensywny rozwój budownictwa w ostatnich latach, spowodował obniżenie zwierciadła wód 

pierwszego poziomu wodonośnego. 

Na poruszone powyżej zagadnienia eksploatacji zasobów wód podziemnych 

dodatkowo nakłada się pobór nieopomiarowany, zarówno ten w ramach zwykłego 

korzystania z wód podziemnych, jak też w ramach korzystania pozaprawnego. Pobór nie 

podlegający obowiązkowi rejestracji w ramach tzw. zwykłego korzystania z wód (do 5 m3/d) 

może byd oceniony jedynie szacunkowo. Badaniami takimi objęto w całym kraju wszystkie 
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gminy wiejskie i miejsko-wiejskie oraz miejskie poniżej 20 tys. mieszkaoców (Frankowski i in., 

2007, 2009), jako że zjawisko dominuje właśnie na obszarach wiejskich i rolniczych. 

Wykorzystano przy tym trzy metody oparte o tzw. liczbę równoważnych użytkowników 

(liczba ludności i inwentarza) i normę średniego zużycia wody, jako różnicy zapotrzebowania 

na wodę i poboru rejestrowanego. Wielkośd zwykłego korzystania z wód dla województwa 

dolnośląskiego określono w tych szacunkach na 28 mln m3/rok czyli ok. 30% poboru 

rejestrowanego. Nieco wyższy wskaźnik podano dla woj. opolskiego. Zatem, jeśli przyjąd 

wartośd na poziomie 30% dla całego regionu, otrzymamy 65 mln m3/rok, przy czym należy 

podkreślid, że w skali całego kraju najwyższe szacunki są nawet na poziomie w przybliżeniu 

równym poborowi rejestrowanemu.  W Polsce istnieją także ujęcia poza ewidencją, 

wykorzystywane najczęściej do deszczowania upraw. Wielkośd tę oszacowano na ok. 300 

mln m3/rok w skali kraju, czyli zwiększenie ujęd wód podziemnych nawet o 30%.  

Taki szacunek należy też przyjąd dla badanego obszaru. 

Odniesienie poboru do rezerw zasobowych w układzie obszarów SCWP 

przedstawiono w dalszej części przy analizie obszarów narażonych na skutki suszy. 

3.2.  Zasoby wód powierzchniowych  

Ogólną informację o charakterze (specyfice) zasobów wód powierzchniowych daje 

wgląd w reżim hydrologiczny rzek. Na rysunku poniżej zaprezentowano typy reżimów oraz 

udział zasilania podziemnego i powierzchniowego w odpływie całkowitym (Rysunek 3.2.1). 

Bilsko 78 % powierzchni obszaru RZGW we Wrocławiu charakteryzuje się reżimem rzek 

śnieżnym średnio wykształconym, zaś rzeki obszarów górskich i podgórskich (17,9 % 

powierzchni RZGW Wrocław) mają reżim śnieżno-deszczowy. W pozostałym obszarze  

tj. 4,4 %, rzeki mają reżim śnieżno-deszczowy silnie wykształcony.  

O stabilności odpływu rzecznego a zatem o gwarancji zasobów wód 

powierzchniowych informuje druga zmienna, czyli udział form odpływu. Zasoby rzek górskich 

i podgórskich kształtowane są przez drenaż wód podziemnych jedynie w 35-45 %. Zaś drenaż 

wód podziemnych w zasobach rzek regionów wodnych Metuje, Orlicy, Morawy stanowi 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

31 

 

mniej niż 35 % odpływu całkowitego. Na pozostałym obszarze odpływu podziemny oscyluje 

na poziomie od 45 % do nawet 65 % udziału w odpływie całkowitym. Zatem zasoby wód 

powierzchniowych poza obszarami górskimi i podgórskimi cechuje względnie duża 

bezwładnośd, co z punktu widzenia rozwoju poszczególnych faz suszy ma duże znaczenie  

i przekłada się na mniejszą intensywnośd notowanych susz hydrologicznych.  

 
Rysunek 3.2.1 Reżim odpływu rzecznego (wg Dynowska 1994) 

Według wyników diagnozy aktualnego stanu gospodarki wodnej (Diagnoza … KZGW 

2010), wielkośd zasobów własnych (zasoby wód płynących) obszaru RZGW we Wrocławiu to 

125 mm, co stanowi 0,76 tys. m3 na mieszkaoca na rok; dla porównania odpowiednio dla 

Polski to 163 mm i 1,21 tys. m3. 

Wielkośd zasobów wód powierzchniowych wyrażona modułem odpływu waha się od 

poniżej 3 do około 25 l/s z km2 (Rysunek 3.2.2). Obszarami, w których zasoby wód 

powierzchniowych są największe to zlewnie Łaby, Bobru, Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej  

- przeciętna wartośd modułu odpływu wynosi tutaj od 8 od około 20 l/s z km2. Najmniejszymi 
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zasobami wód powierzchniowych cechuje się zlewnia Baryczy, moduł średniego odpływu 

wynosi niespełna 3,5 l/s z km2. 

 
Rysunek 3.2.2 Mapa rozkładu przestrzennego modułu odpływu średniego (SSq) (wg IMGW 1996  

za Jokiel 2004); A - izolinie qSS, B - średni odpływ jednostkowy w zlewniach bilansowych RZGW we 

Wrocławiu 

A

B
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Zakres zmienności wielkości zasobów w warunkach średniego niskiego odpływu 

jednostkowego (qSN) wyznaczają wartości 0,36 i 8,32 l/s z km2 (1966-2003)  Rysunek 3.2.3. 

Najmniejszy odpływ cechuje obszary zlewni rzek Orlej, Baryczy, Szprotawy, Ślęzy, 

Skrody, Nysy Szalonej, Widawy  (poniżej 1,0 l/s z km2). Względnie zasobnymi zlewniami w 

warunkach średniego niskiego przepływu są zlewnie Jedlicy, Wilczki, Bystrzycy, Białej 

Głuchołaskiej, Kamiennej, Łomnicy, Białej Lądeckiej, Bystrzycy Dusznickiej - ich moduł  

odpływu qSN był większy niż 4,0 l/s z km2.  

 
Rysunek 3.2.3 Mapa rozkładu przestrzennego modułu średniego odpływu niskiego - qSN  (1966- 

2003) 

Zgodnie ze stanem na koniec 2007 r. (Stan wykorzystania wód…, 2007) na obszarze 

RZGW we Wrocławiu użytkowanie zasobów wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia 

ludności w wodę do spożycia, realizowane było z 125 ujęd wód powierzchniowych. Wśród 

tych ujęd 111 było eksploatowanych, 10 było nieczynnych a 4 miały status zlikwidowanych. 

Ujęcia te zlokalizowane są jedynie w 7,5 % (51 szt.) jednolitych części wód powierzchniowych 

całego obszaru. Są to głównie JCWP zlokalizowane w Sudetach i na Pogórzu Sudeckim oraz 

rejonie Wrocławia i Zielonej Góry (obszary nizinne). Sumaryczna wielkośd średnich poborów 
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wód wynosi łącznie 330290,58 m3/d. Najniższe pobory dotyczą JCWP Biała Lądecka od 

Kobylej do Morawki (PLRW60004121629) i wynoszą 6,42 m3/d. Zaś największe pobory bliskie 

85 tys. m3/d realizowane są w JCWP rzeki Bóbr (PLRW6000816331). Sumarycznie z podanych 

ujęd korzysta 1706,47 tys. osób.  

Pobór wody na potrzeby gospodarki ogółem wg opracowania „Identyfikacja 

znaczących oddziaływao antropogenicznych …” (2012) w ponad 33,1 % realizowany był na 

potrzeby gospodarki komunalnej, zaś przemysł i rolnictwo (nawodnienia rolnicze i stawy) 

pobierało odpowiednio 66,8 % i 0,1 % ujmowanych wód powierzchniowych. Dla wód 

podziemnych pobory na cele zaopatrzenia ludności obejmują 88,6 % ujmowanej objętości 

wód podziemnych, cele przemysłowe i rolnictwo pobierają 9,9 % i 1,5 %. Rozkład 

przestrzenny ujęd wód powierzchniowych przedstawiono na poniższej mapie na tle rocznych 

wielkości poborów zsumowanych na poziomie zlewni bilansowych  (Rysunek 3.2.4).  

W dalszej części opracowania, tj. w rozdziale 5.1 zamieszczono dokładną analizę 

rozdysponowania zasobów wód powierzchniowych w podziale na aspekty użytkowania. 

 
Rysunek 3.2.4 Mapa wielkości rocznych poborów wód powierzchniowych (wg „Identyfikacja 

znaczących oddziaływao antropogenicznych …” 2012r.) 
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4.  Analiza występowania zjawiska suszy (ELEMENT  B)  

4.1. Deficyt opadów w zlewniach bilansowych 

W niniejszej części opracowania zostały wykorzystane metody stosowane w badaniu 

zjawiska suszy meteorologicznej. Wyniki analiz zostały odniesione do obszarów zlewni 

bilansowych zlokalizowanych w obszarze granic działania RZGW Wrocław. Parametrami, 

które wykorzystano to wskaźniki służące do detekcji suszy meteorologicznej i jednocześnie 

oceny jej intensywności: 

 okresy posuszne (posuchy atmosferyczne) - identyfikowane przez liczbę dni 

bezopadowych, 

 charakterystyka wilgotnościowa badanych okresów wg klasyfikacji 

Kaczorowskiej (1962); 

 klimatyczny bilans wodny (KBW) czyli różnica między opadem i parowaniem. 

Zakres punktów pomiarowych z których dane posłużyły do analizy zagadnienia suszy 

meteorologicznej zestawiono w poniższej tabeli oraz na rysunku (Tabela 4.1.1; Rysunek 

4.1.1). Dane meteorologiczne uwzględnione w analizie pokrywają wielolecie 1966-2010.  

Tabela 4.1.1 
Zestawienie posterunków opadowych i meteorologicznych uwzględnionych w analizach projektu. 

Nr 
posterunku 

NAZWA posterunku Zlewnia  
Nr 

posterunku 
NAZWA posterunku Zlewnia  

1 BOLKÓW Nysa Szalona 15 OTMUCHÓW Nysa Kłodzka 

2 DOBROGOSZCZ Mała Ślęza 16 POLKOWICE DOLNE Bóbr 

3 GŁOGÓW Odra 17 PRZESIEKA Bóbr 

4 GŁUCHOŁAZY Nysa Kłodzka 18 PSZENNO Bystrzyca 

5 GRODKÓW Nysa Kłodzka 19 SIENIAWKA Nysa Łużycka 

6 JAWOR Nysa Szalona 20 SYCÓW Polska Woda 

7 JELENIA GÓRA Bóbr 21 SZCZAWNO-ZDRÓJ Bystrzyca 

8 KŁODZKO Nysa Kłodzka 22 ŚWIERADÓW-ZDRÓJ Kwisa 

9 LĄDEK-ZDRÓJ Nysa Kłodzka 23 TRZEBNICA Barycz 

10 LEGNICA Kaczawa 24 WĘGLINIEC Bóbr 

11 MIĘDZYGÓRZE Nysa Kłodzka 25 WROCŁAW Odra 

12 MILICZ Barycz 26 ZIELONA GÓRA Odra 

13 NIEMCZA Odra 27 ŻMIGRÓD Barycz 

14 OPOLE Odra  
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Rysunek 4.1.1 Mapa lokalizacji posterunków opadowych. 
Objaśnienia: dane dla wielolecia 1966-2003 pochodzą z  „Ocena zasięgu …” 2004; dane dla wielolecia 1966-
2010 pozyskano z www.tutiempo.net  

 

Roczne sumy opadów w wieloleciu 1966-2010 wahały się od 344 mm do 1498 mm 

(Rysunek 4.1.3; Rysunek 4.1.2). Lata które wg klasyfikacji Kaczorowskiej były suche  

(lata z suszą meteorologiczną) to: 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 2003. Należy podkreślid 

fakt, iż lata te były suche lub bardzo suche, nie stwierdzono wystąpienia lat skrajnie suchych. 

W wymienionych latach średnie sumy opadów zawierały się w przedziale od 344 mm  

do 519 mm (na stacji meteorologicznej na Śnieżce 760-946 mm).  
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Rysunek 4.1.2 Rozkład przestrzenny rocznych sum opadów z wielolecia 1966-1995 

 

 
Rysunek 4.1.3 Średnie roczne sumy opadów w wieloleciu 1966-2010. 
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Sumy opadów z miesięcy półrocza letniego stanowią przeciętnie około 60 % sumy 

rocznej (1966-1995). Zgodnie z wynikami badao w opracowaniu „Zasoby wodne w dorzeczu 

…” (2002) miesiącami, w których najczęściej notowano niedobory opadów były październik 

oraz lipiec i sierpieo. Uznano, iż susze atmosferyczne występują nieregularnie  

i niesynchronicznie na obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry oraz stanowią trwałą 

cechę klimatu. Na przestrzeni wielolecia susza atmosferyczna wystąpiła na wszystkich 

posterunkach opadowych a miesiące z niedoborem opadów stanowiły w granicach RZGW we 

Wrocławiu aż 37 % miesięcy wielolecia 1966-1995 (gdzie 20,1 % to miesiące zaklasyfikowane 

jako suche, 13,5 % bardzo suche, 3,4 % skrajnie suche). 

Przeciętna roczna liczba dni bez opadu w wieloleciu 1971-2000 na obszarze działania 

RZGW we Wrocławiu wyniosła 200 dni. W roku 1992 i 2003 zaklasyfikowanymi jako suche 

suma dni bez opadu wyniosła średnio 214 i 225 dni. Na poniższych zestawieniach mapowych 

zaprezentowano rozkład przestrzenny liczby dni bez opadu (Rysunek 4.1.4). Największą 

częstością liczby dni bezopadowych cechują się zlewnie nizinne zaś najrzadziej dni bez opadu 

występują w zlewniach terenów górskich i podgórskich. W latach z suszą atmosferyczną 

częstośd liczby dni bezopadowych jest większa. 

Miesiącami, które w wieloleciu cechowały się największą częstością występowania 

dni bezopadowych były  październik i sierpieo. Wyjaśnieniem jest notowana w podanych 

miesiącach w Polsce większa częstośd występowania wyżowych układów barycznych (Zasoby 

wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry … 2002). 
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1992 

 

2003 

 
Rysunek 4.1.4 Mapa rozkładu przestrzennego liczby dni bez opadu (1971-2000) 
Źródło: na podstawie „Ocena zasięgu …” 2004 i „Uwarunkowania hydrologiczno-meteorologiczne …” 2004 

Ocena intensywności deficytów opadowych w latach ze stwierdzoną suszą 

meteorologiczną wskazuje, iż okresy posuszne trwające do 17 dni występowały w obszarze 

zarządzanym przez RZGW we Wrocławiu około 5-6 razy częściej niż posuchy umiarkowane 

(Rysunek 4.1.5). Natomiast okresy bezopadowe trwające ponad 28 dni wystąpiły jedynie  
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w 2003r. i zostały odnotowane jednorazowo na posterunkach Dobrogoszcz i Pszenno 

(zlewnia bilansowa Bystrzycy - nr 6). 

 
Rysunek 4.1.5 Średnia liczba wystąpieo okresów posusznych w latach suchych wielolecia 1966-2003. 

Niedobory opadów (KBW) jako miarodajny wskaźnik oceny intensywności suszy 

meteorologicznej pozwala na kwantyfikację poziomu zjawiska. Zlewniami, które w czasie 

miesięcy letnich jak i roku przeciętnego wykazywały największe deficyty opadów były 

zlewnie Baryczy, Orlej, Widawy oraz fragmenty zlewni Nysy Łużyckiej (1966-1995)  

(Rysunek 4.1.6). 

A 

 

B 

 
Rysunek 4.1.6 Niedobory opadów wg klimatycznego bilansu wodnego (KBW) dla: A - wielolecia 1966-

2003, B - półrocza letniego 1966-1995. 
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Przestrzenna tendencja rozkładu wyników wskaźników identyfikujących suszę 

meteorologiczną wykazała, iż deficyty opadów występują w całym obszarze zarządzanym 

przez RZGW we Wrocławiu. Rozkład przestrzenny warunków pluwialnych kształtowany jest 

przez układ mas powietrza jaki w danym okresie wystąpił. Susza meteorologiczna może 

zatem objąd cały analizowany obszar lub też może mied charakter regionalny (deficyty 

opadów mogą wystąpid i oddziaływad na kształtowanie warunków odpływu we wszystkich 

zlewniach lub też tylko na wybrane). 

 

4.2.  Identyfikacja okresów z suszą oraz  analiza jej  intensywności i czasu trwania  

Analizy występowania zjawiska suszy co do wyznaczenia okresów pojawiania się 

suszy, wskazania intensywności i czasu trwania suszy przeprowadzono w podziale na kolejne 

fazy suszy, tj. rolniczej, hydrologicznej i hydrogeologicznej. W poszczególnych podrozdziałach 

zaprezentowano uzyskane wyniki. W ramach każdej z faz suszy wskazano obszary 

predysponowane do występowania zjawiska susz, wraz z analizą trendów przestrzennych 

oraz czasowych zmian zjawiska suszy na przestrzeni wielolecia.  

4.2.1. Susza rolnicza (glebowa) 

Waloryzacja warunków glebowych pozwoliła na wskazanie obszarów, zlewni 3-go 

rzędu, w których pokrywa glebowa wykazuje największą podatnośd do rozwoju suszy 

rolniczej. Analizy przeprowadzono z wykorzystaniem mapy glebowo-rolniczej ujętej w ramy 

klasyfikacji wykorzystywanej przez IUNG PIB w Puławach w ramach krajowego Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR). Poniżej mapa prezentująca sklasyfikowany obszar 

RZGW Wrocław (Rysunek 4.2.1.1). 

Największy potencjał wystąpienia suszy rolniczej dotyczy obszarów o glebach lekkich 

stanowiących aż 34,2 % analizowanego obszaru. Zlewnie najbardziej narażone na 

wystąpienie suszy rolniczej, a zatem na wystąpienie niekorzystnych warunków dla roślinnej 
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produkcji rolnej to zlewnie o numerach (nazwy zlewni w załączniku nr II.4.): 118, 141, 142, 

154, 155, 156, 157, 158, 159, 164, 165, 168, 169, 171, 172, 173, 174. 

 
Rysunek 4.2.1.1 Mapa kategorii glebowych o różnej podatności na suszę rolniczą - (klasyfikacja na 
podstawie IMGW-PIB Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl).  
Objaśnienia: I- gleby bardzo lekkie (bardzo podatne),II - gleby lekkie (podatne), III - średnie (średnio podatne), 

IV - ciężkie (mało podatne); W -wody, n - nieużytki. 
 

Powierzchnia terenów użytkowanych rolniczo stanowi w granicach działania RZGW 

we Wrocławiu 61 %. Z czego aż 76,8 % to grunty orne i 4,1 % powierzchni zajmują pastwiska 

(na podstawie analizy mapy użytkowania terenu CORINE Land Cover 2000). Mimo, iż użytki 

rolne stanowią ponad połowę powierzchni obszaru ich oddziaływanie na gospodarkę wodną 

nie przekłada się na wielkośd poborów do nawodnieo.  
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Z analizy miesięcznych niedoborów opadów w roku z suszą (rok 2003) wynika,  

iż w czerwcu i sierpniu warunki pluwialne dla wegetacji były najmniej korzystne (Rysunek 

4.2.1.2). Niemniej jednak rozkład czasowy deficytów opadowych w okresie wegetacyjny 

innych lat nie wykazuje takiej samej tendencji. Analizy wyników z ostatnich lat 

funkcjonowania monitoringu SMRS (lata 2009-2011) wskazują, iż w okresie wegetacyjnym 

2009 roku jedynie w przedostatnim okresie sześciodekadowym tj. 21.VIII - 20.IX  w zlewniach 

przynależnych do województw lubuskiego i wielkopolskiego wystąpiły warunki wskazujące 

na krótkotrwałą i umiarkowaną suszę rolniczą (zał. III.4). W kolejnym roku (2010) w tym 

samym obszarze z koocem maja do trzeciej dekady lipca wystąpiły niedobory opadów, które 

mogły negatywnie wpłynąd przede wszystkim na uprawy zbóż i kukurydzy a także warzyw. 

Rok 2011 charakteryzował się występowaniem suszy rolniczej w pierwszych miesiącach 

okresu wegetacyjnego. Druga połowa okresu wegetacyjnego nie wykazywała oznak suszy 

rolniczej. Taki czasowy rozkład niedoborów opadów zagraża warunkom wzrostu  

i dojrzewania upraw. 

 
Rysunek 4.2.1.2 Niedobory opadów w miesiącach okresu wegetacyjnego 2003r. 

W zakresie suszy rolniczej nie prowadzono analizy trendu czasowych zmian natężenia 

zjawiska w wieloleciu. Wyniki takiej analizy wskazałyby jedynie kierunek zmian wielkości 

niedoborów opadowych (susz rolniczych) w obrębie wielolecia. Wskazane lata z suszą 

meteorologiczną trafnie oddają tendencję czasową występowania susz rolniczych. 
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4.2.2.  Susza hydrologiczna  

Identyfikację suszy hydrologicznej, tj. okresów jej występowania oraz ocenę 

intensywności zjawiska przeprowadzono z wykorzystaniem wyników istniejących opracowao 

dla regionu środkowej i górnej Odry, a także na podstawie danych dobowych przepływów 

pozyskanych z archiwalnych Roczników Hydrologicznych (Rysunek 4.2.2.1). Analizy 

prowadzono w oparciu o zbór danych z 66 posterunków wodowskazowych (zał. IV.4). 

Horyzont czasowy zbioru danych to wielolecie 1966-2003. Dostępne dane nie pozwoliły na 

analizy w kroku dobowym, lecz co ważne są to dane uzyskane w ramach innych opracowao 

w których zostały one wyznaczone w oparciu o wyniki codziennych stanów i przepływów 

wody. Zatem wyniki uzyskane w niniejszym opracowaniu „Projekt planu przeciwdziałania 

skutkom suszy - Etap I” precyzyjnie określają czas występowania i intensywnośd zjawiska 

suszy hydrologicznej. Niemniej jednak z uwagi na dostępnośd danych nie prowadzono analiz 

określenia prawdopodobieostwa wystąpienia niżówek. 

 
Rysunek 4.2.2.1 Mapa dokumentacyjna posterunków wodowskazowych 
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Wielkością, która pozwala zidentyfikowad suszę hydrologiczną jest graniczny 

przepływ niżówki. Przyjęty poziom odcięcia niżówek na hydrogramach przepływu to 

przepływ odpowiadający p = 10% (Q10%) krzywej sum czasu trwania przepływu wraz  

z wyższymi. Zatem suszą hydrologiczną są zdarzenia w czasie których zasilanie rzeki pochodzi 

jedynie z drenażu wód podziemnych i występuje sytuacja sczerpywania zasobów tych wód. 

Kolejna fazą niżówki jest susza hydrogeologiczna czyli niżówki wód podziemnych. Na 

poniższej mapie zobrazowano rozkład jednostkowego odpływu granicznego niżówek (moduł 

granicznego odpływu niżówki - q10%) wraz z obrazem uśrednionym do zlewni 3-go rzędu 

(Rysunek 4.2.2.2). 

 

A  
Rysunek 4.2.2.2 Moduł odpływu granicznego niżówki (q10%) *l/s z km2+ - A - wynik interpolacji 
przepływów granicznych  niżówki 
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B  
Rysunek 4.2.2.2 Moduł odpływu granicznego niżówki (q10%) *l/s z km2+ - B - wyniki uśrednione i 

zagregowane do granic zlewni 3-go rzędu. 

 

W warunkach przepływu granicznego suszy hydrologicznej, największą zasobnością 

wodną cechują się zlewnie rzek górskich i podgórskich. Zaś najmniejsze zasoby prowadzą 

rzeki Barycz, Orla, Szprotawa oraz Odra od Kaczawy do Baryczy. Zlewniami najbardziej 

zasobnymi są zlewnie cząstkowe Nysy Kłodzkiej, górnej Odry i Ścinawy Niemodlioskiej.  

Lata w których stwierdzono wystąpienie niżówek (susz hydrologicznych) to:   

1969, 1973, 1976, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1992, 1993, 1998, 2000, 2003 (Rysunek 

4.2.2.3). 
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* - na podstawie 44 posterunków - wg. Uwarunkowania hydrologiczno-meteorologiczne niżówek …, 2004 

Rysunek 4.2.2.3 Częstośd występowania susz hydrologicznych w wieloleciu 1966 - 2003.  

Źródło: Ocena zasięgu …, 2004 

 

Przeciętny czas trwania niżówki maksymalnej, tj. najdłużej trwającej to 140 dni, zaś 

najkrócej przepływy niżówkowe utrzymywały się 48 dni na rzece Bóbr w przekroju 

Pilchowice (nr 10) (Rysunek 4.2.2.4). Najdłużej, bo aż 217 dni susza hydrologiczna trwała na 

rzece Wilczce w Wilkanowie (nr 81). Dla przykładu zamieszczono rozkład przestrzenny czasu 

trwania suszy hydrologicznej w 2003 r. (Rysunek 4.2.2.5). 

Przeciętny czas trwania niżówki wyniósł 137 dni. Nie stwierdzono istnienia wyraźnego 

trendu przestrzennego rozmieszczenia czasu trwania maksymalnych susz hydrologicznych. 

Natomiast zlewniami, w których susze trwały najdłużej są obszary odwadniane przez 

następujące rzeki:   
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NR 
wodowskazu 

Identyfikator 
Zlewni 3rzędu 

Wg MPHP 
Nazwa wodowskazu Rzeka 

Czas trwania 
niżówki 

maksymalnej 
[dni] 

2 147 OSETNO BARYCZ 145 

4 121 LĄDEK ZDRÓJ BIAŁA LĄDECKA 145 

24 138 RZYMÓWKA KACZAWA 146 

19 166 MIRSK CZARNY POTOK 150 

64 146 KORZEOSKO ORLA 151 

15 134 KRASKÓW BYSTRZYCA 154 

26 163 BARCINEK KAMIENICA 167 

50 138 WINNICA NYSA SZALONA 167 

18 168 ŻAGAO CZERNA WIELKA 170 

63 133 OŁAWA OŁAWA 171 

75 122 TŁUMACZÓW ŚCINAWKA 173 

66 134 MOŚCISKO PIŁAWA 191 

69 138 CHOJNÓW SKORA 208 

81 121 WILKANÓW WILCZKA 217 

 

 
Rysunek 4.2.2.4 Czas trwania niżówki maksymalnej w wieloleciu 1966 - 2002 r.  
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Rysunek 4.2.2.5 Czas trwania niżówki maksymalnej w 2003 r.  

 

Rozwój maksymalnych susz hydrologicznych (niżówek maksymalnych) prześledzono 

na podstawie danych nt. miesiąca w którym susza się rozpoczęła. W warunkach niżówki 

uśrednionej susze hydrologiczne w zlewniach o charakterze nizinnym i charakteryzujących 

się małą zasobnością wodną w warunkach średniego niskiego przepływu (por. mapa Rysunek 

3.2.3 i Rysunek 4.2.2.6) rozpoczynają się w maju i czerwcu zaś w zlewniach podgórskich  

i górskich rozwój niżówek zaczynał się w lipcu do września. W zlewni Kaczawy w profilu 

Tłumaczów na Ścinawce (nr 75) notowano także niżówki zimowe (luty). 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

50 

 

 
Rysunek 4.2.2.6 Okresy rozpoczęcia niżówki maksymalnej w 1966-2002 [mies.] 

 
Rysunek 4.2.2.7 Okresy rozpoczęcia niżówki maksymalnej w 2003 r. [mies.] 

Rozwój maksymalnych zdarzeo suszy hydrologicznej w 2003 r. najwcześniej zaczął się 

w maju a odnotowany został na posterunkach zlewni Nysy Łużyckiej, Kwisy, Widawy, Odry 
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od Stobrawy do Bystrzycy (Rysunek 4.2.2.7). W zlewniach Nysy Kłodzkiej oraz Kamiennej, 

Bobru do Kamiennej, Kaczawy i Bystrzycy susza hydrologiczna rozpoczęła się z koocem lata 

tj. w sierpniu a nawet wrześniu.  

Intensywnośd suszy hydrologicznej określa minimalna wartośd przepływu niżówki, 

którą przeliczono na moduł odpływu (Rysunek 4.2.2.8). Zlewnie, w których w czasie zdarzeo 

suszy zasoby wodne były mniejsze od 1,0 l/s z km2 zaznaczono na czerwono i są to:  

Identyfikator 

Zlewni 

3rzędu 

wg MPHP 

NAZWA ZLEWNI 

Minimalny moduł odpływu  

niżówki maksymalnej  

(1966-2002) [l/s z km
2
] 

147 Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p) 0,56 

146 Orla 0,58 

145 Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p) 0,61 

141 Barycz do Polskiej Wody (l) 0,63 

148 Polski Rów 0,66 

144 Sąsiecznica (Sieczka) 0,72 

143 Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l) 0,73 

136 Widawa 0,73 

142 Polska Woda 0,73 

164 Szprotawa 0,80 

139 Odra od Kaczawy do Baryczy (p) 0,89 

152 Rudna 0,94 

149 Barycz od Polskiego Rowu do ujścia 0,97 

Niemal analogiczny rozkład minimalnego modułu odpływu niżówki stwierdzono  

w 2003 r. (Rysunek 4.2.2.9). Zatem zlewnie te można uznad za najbardziej podatne na 

wystąpienie bardzo głębokich susz hydrologicznych.  

Natomiast minimalne czyli kształtujące się na poziomie 2,1 - 4,0 l/s z km2 odpływy 

zasobów wód powierzchniowych wystąpiły w zlewniach: 

Identyfikator 
Zlewni 
3rzędu 

wg MPHP 

NAZWA ZLEWNI 
Minimalny moduł odpływu  

niżówki maksymalnej  
(1966-2002) [l/s z km

2
] 

127 
Nysa Kłodzka od zapory zb. Nysa do Ścinawy 
Niemodlioskiej (p) 

2,2 

988 Mumlava 2,2 

117 Odra od Kłodnicy do Małej Panwi (p) 2,3 

123 Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów 2,5 

162 Kamienna 2,8 
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125 
Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - 
zlewnia zb. Nysa 

3,0 

121 Nysa Kłodzka do Ścinawki (l) 3,0 

161 Bóbr do Kamiennej (l) 3,4 

Dla porównania warto podkreślid, że przeciętny moduł odpływu podziemnego  

w zlewniach rzecznych Polski wynosi 4,1 l/s z km2 (Tomaszewski 2001). 

 
Rysunek 4.2.2.8 Minimalny moduł odpływu  niżówki maksymalnej w wieloleciu 1966-2002 [l/s z km2] 

- Mapa zasięgu suszy hydrologicznej wg kryterium maksymalnej intensywności zjawiska. 
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Rysunek 4.2.2.9 Minimalny moduł odpływu  niżówki maksymalnej w 2003 r. [l/s z km2] 

Wyniki opracowania Zasoby wodne w dorzeczu górnej i środkowej Odry … 2002) 

wskazały, iż najwieksze i jednocześnie najdłużej trwające deficyty niżówek odnotowano  

w zlewni Nysy Kłodzkiej poniżej Kłodzka oraz na Bobrze w przekrojach Jelenia Góra  

i Dąbrowa Bolesławiecka, a także na Baryczy w przekroju Osetno. Dodatkowo autorzy 

opracowania podają, iż w warunkach suszy hydrologicznej dochodzi do celowego 

zatrzymywania wód w zbiornikach, co stanowi bezpośrednią przesłankę o konieczności 

zwiększenia retencyjności obszaru.  
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Analiza trendu zmian zjawiska w układzie zmian czasowych, intensywności zjawiska  

w kolejnych latach, była niemożliwa z uwagi na charakter dostępnych danych. Niemniej 

jednak zaprezentowane mapy, jak i materiały kartograficzne w kolejnych rozdziałach 

dostarczają informacji na temat trendu przestrzennego suszy hydrologicznej, jej czasu 

trwania oraz intensywności. Przeprowadzone analizy regresji na danych rocznych 

minimalnych przepływach (NQ) rzek głównych regionu wskazują, iż w kolejnych latach 

przepływy minimalne nie wykazały silnej i istotnej statystycznie tendencji zmian  (Tabela 

4.2.2.1). Aczkolwiek kierunkowe wskaźniki równania regresji wskazały na spadek wielkości 

przepływów minimalnych w kolejnych latach okresu 1951-2003. Z zestawionych w załączniku 

V.4. wykresów wybrano lata które cechowały się najniższymi przepływami minimalnymi,  

są to lata (serie lat): 1961-1964, 1970, 1973, 1974, 1983, 1984, 1990-1994, 2003. 

Tabela 4.2.2.1 

Wyniki analizy trendu rocznych minimalnych przepływów na głównych rzekach regionu (1951-2003). 

POSTERUNEK 
Nr 

wodowskazu 
współczynnik 

kierunkowy regresji 
współczynnik 

determinacji R2 

Odra -  Malczyce 55 -0,4598 0,0867 

Odra -  Ścinawa 85 -0,1411 0,0056 

Odra -  Nowa Sól 57 -0,2330 0,0128 

Odra -  Połęcko 60 -0,0706 0,0011 

Nysa Kłodzka - Bardo 37 -0,0159 0,0144 

Nysa Kłodzka - Skorogoszcz 43 -0,0248 0,0077 

Bystrzyca - Krasków 15 -0,0012 0,0041 

Bystrzyca - Jarnołtów 13 -0,0281 0,2011 

Kaczawa - Dunino 22 -0,0108 0,0991 

Bóbr -  Jelenia Góra 8  0,0033 0,0014 

Nysa Łużycka - Zgorzelec 48 -0,0117 0,0258 

 

W zbiorze posiadanych danych zbadano istnienie oraz poziom istotności zależności 

między poszczególnymi parametrami zjawiska (Rysunek 4.2.2.10): 

A). dla wielolecia 1966-2002 - czas trwania niżówki maksymalnej a wielkośd 

przepływu minimalnego niżówki; 

B). dla 2003 r. - czas trwania niżówki maksymalnej a wielkośd przepływu minimalnego 

niżówki. 
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Wyniki dowodzą braku zależności podanych cech. Jest to spowodowane tym,  

iż zlewnie obszaru zarządzanego przez RZGW we Wrocławiu mają różny charakter 

fizycznogeograficzny oraz inne warunki krążenia wód i drenażu wód podziemnych. 

A). 

 

B). 

 
Rysunek 4.2.2.10 Wykresy wynikowe analizy  trendu - czas trwania niżówki maksymalnej a wielkośd 

przepływu minimalnego niżówki maksymalnej. 

 

4.2.3.  Susza hydrologiczna w kontekście przepływu nienaruszalnego oraz warunków 

żeglugowych na Odrze  

W niniejszym opracowaniu ważnym jest by wyniki prowadzonych analiz nad 

zjawiskiem suszy odnieśd do trzech aspektów użytkowania zasobów wodnych. Warunkiem 

koniecznym użytkowania zasobów wodnych jest by pobór wód nie ograniczał 

funkcjonowania ekosystemów wodnych, a także by nie dochodziło do przerwania ciągłości 

hydromorfologicznej cieków.  Wobec powyższego koniecznym jest odniesienie i ocena ilości 

zasobów w warunkach suszy hydrologicznej do wielkości przepływu nienaruszalnego 

(Rysunek 4.2.3.1). 

Rozkład przestrzenny wielkości modułu odpływu przepływu nienaruszalnego pokrywa 

się z parametrami niżówek oraz warunkami zasobów wód powierzchniowych. Zlewnie,  

w których odpływ jednostkowy przepływu nienaruszalnego jest najniższy  

(poniżej 2,0 l/s z km2) to: 
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Identyfikator 
zlewni 3rzędu 

wg MPHP 
NAZWA ZLEWNI 

Odpływ jednostkowy 
przepływu nienaruszalnego 

[l/s z km2] 

147 Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p) 1,4 

145 Barycz od Sąsiecznicy do Orli (p) 1,5 

146 Orla 1,5 

148 Polski Rów 1,6 

144 Sąsiecznica (Sieczka) 1,7 

143 Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l) 1,7 

141 Barycz do Polskiej Wody (l) 1,8 

164 Szprotawa 1,8 

139 Odra od Kaczawy do Baryczy (p) 1,8 

152 Rudna 1,8 

142 Polska Woda 1,9 

149 Barycz od Polskiego Rowu do ujścia 1,9 

 

Procentowy udział wielkości przepływu granicznego niżówki q10% (identyfikatora 

suszy hydrologicznej) w wielkości przepływu nienaruszalnego waha się od 84 % do 110 %. 

Zatem użytkowanie wód w  warunkach suszy hydrologicznej sięgałoby po zasoby przepływu 

nienaruszalnego. Gospodarowanie zasobami wodnym w warunkach suszy powinno 

uwzględniad (odnosid się do) wielkośd odpływu nienaruszalnego. Określone wskaźniki 

indykatywne suszy hydrologicznej oparto właśnie o tą charakterystykę. Podany stosunek 

przepływu granicznego niżówki i przepływu nienaruszalnego daje bowiem bezpośrednią 

przesłankę by przepływ nienaruszalny uznawad jako wielkośd identyfikacji suszy 

hydrologicznej. 
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Rysunek 4.2.3.1 Moduł przepływu nienaruszalnego (1966-1995)  - qQnn [l/s z km2] 

Jednym z aspektów gospodarczego wykorzystania zasobów wodnych jest żegluga 

śródlądowa, która na obszarze zarządzanym przez RZGW we Wrocławiu realizowana jest na 

Odrze oraz jej dopływach (na dopływach jedynie jako żegluga turystyczna) i sieci sztucznych 

dróg wodnych (kanałów). 

Analizy zależności między zjawiskiem suszy hydrologicznej a warunkami 

nawigacyjnymi dotyczyły identyfikacji okresów pojawiania się hydrologicznej suszy 

gospodarczej jako zagrożenia dla żeglugi śródlądowej. Analizy prowadzono  

z uwzględnieniem danych na temat: 
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 głębokości tranzytowej,  

 liczby dni utrzymania głębokości tranzytowej w sezonie nawigacyjnym. 

Źródła danych jakie wykorzystano to: 

- opracowanie pt. „Warunki żeglugowe na drodze wodnej rzeki Odry” - 1998 (wielolecie 

1978-1997); 

- protokoły z narad RZGW w związku z zakooczeniem poszczególnych sezonów 

nawigacyjnych (cz. Ocena okresu nawigacyjnego); 

-  opracowanie pt. „Analiza potrzeb inwestycyjnych w zakresie żeglugi śródlądowej na 

rzece Odrze w latach 2007-2013” - 2006  (wielolecie 1982-2005). 

Zamykanie szlaków żeglownych następuje w przypadku wysokich lub niskich 

stanów wód. Jako minimalną przyjmuje się głębokośd tranzytową 130 cm (zamykanie drogi 

wodnej przy pomocy czerwonych tablic). Każde przejście statków w warunkach niskich 

stanów nie zapewniających minimalnej głębokości, musi byd określone na warunkach 

specjalnych. Najniższe minimalne głębokości tranzytowe na Odrze środkowej swobodnie 

płynącej osiągały poziom 70 cm (Tabela 4.2.3.1). Latami, w których odnotowano najniższe 

głębokości tranzytowe są: 1983, 1984, 1985, 1988, 1990 - 1992, 1994 (zał. VI.4).  

Wymienione okresy pokrywają się z podawanymi w literaturze terminami zdarzeo susz 

hydrologicznych o zasięgu krajowym. Niemniej jednak, najczęściej odpowiedzialnym 

czynnikiem za osiągane minima głębokości są zjawiska lodowe. Wobec braku szczegółowych 

danych na temat zlodzenia i charakterystyk hydrologicznych na danym etapie wiedzy nie 

można rozgraniczyd, które minima głębokości tranzytowych są wynikiem zjawiska suszy 

hydrologicznej, a które związane są ze zjawiskami okresu zimowego. 

Tabela 4.2.3.1 
Charakterystyki głębokości tranzytowych - Odra środkowa swobodnie płynąca - 1978-1997; [cm] 

1978 - 1997 

NAZWA ODCINKA    /km/ 
Nr 

wodowskazu 
zakres głębokości 

tranzytowych 

minimalna  
głębokośd 

tranzytowa 

maksymalna            
głębokośd 

tranzytowa 

Brzeg Dolny Nadzór   /284,7km/ 84 70  - 180 70 180 

Malczyce          /304,8 km/ 55 80 - 180 80 180 

Ścinawa           /331,9 km/ 83 120 - 190 120 190 

Głogów           /392,9 km/ 53 90 - 190 90 190 

Nowa Sól       /429,8 km/ 57 70 - 190 70 190 

Cigacice        /470,7 km/ 52 120 - 210 120 210 

 Źródło: Warunki żeglugowe na drodze wodnej rzeki Odry - 1998  
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Dokładniejszy opis warunków nawigacyjnych dla okresu 1985-2009 zawierały 

Protokoły z narad RZGW w związku z zakooczeniem poszczególnych sezonów nawigacyjnych 

(cz. Ocena okresu nawigacyjnego). Rok 1990 podano jako najniekorzystniejszy sezon z okresu 

ostatnich 40-stu lat. W tym roku żaden z 5 zbiorników retencyjnych pracujących na potrzeby 

utrzymania żeglowności Odry nie osiągnął normalnego piętrzenia ze względu na małe 

dopływy. Lata 1982, 1983 i 1984 podano jako lata z niekorzystnymi warunkami 

nawigacyjnymi z uwagi na małe głębokości tranzytowe wynikające z niedoborów wody  

w rzekach zlewni Odry; w protokołach poza niniejszą informacją nie ma danych liczbowych. 

Zbiornikami których zasoby służą zasilaniu szlaku żeglownego Odry na analizowanym 

odcinku, to: Otmuchów (rz. Nysa Kłodzka), Nysa (rz. Nysa Kłodzka), Turawa (rz. Mała Panew),  

Mietków (rz. Bystrzyca). 

Dla wodowskazu zlokalizowanego na Odrze w Raciborzu - Miedonia, odtworzono 

czasookresy występowania miesięcy strefy stanów niskich wraz z podaniem daty minimów 

absolutnych stanów niskich (Rysunek 4.2.3.2). Miesiącami z minimalnymi stanami niskimi 

były sierpieo i wrzesieo oraz lipiec, grudzieo, luty. Strefy niskich stanów wód w  Odrze 

(Racibórz-Miedonia) obejmują serie kolejnych miesięcy, od pojedynczych miesięcy po okresy 

9-cio miesięczne. 
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Rysunek 4.2.3.2  Czasookresy występowania strefy stanów niskich dla wodowskazu Odra Racibórz - 

Miedonia. Objaśnienia: na błękitno - miesiące strefy stanów niskich; na granatowo - miesiące wystąpienia 

minimów absolutnych stanów wody; na czerwono - lata wskazane w protokołach jako sezony nawigacyjne 

niekorzystne z uwagi na niskie stany wody. 

Przeprowadzono analizę korelacji sum rocznych opadów z liczbą dni nawigacji dla 

odcinka Odry od ujścia Nysy Łużyckiej (km 542,4) do ujścia Warty (km 617,6)  

(w latach 1982-2005). Stwierdzono brak zależności między warunkami pluwialnymi  

a charakterystyką sezonu  żeglugowego (Rysunek 4.2.3.3). Zmiennośd sum rocznych opadu 

nie znajduje jednoznacznego przełożenia na kształtowanie warunków żeglugi śródlądowej  

na Odrze. Roczny interwał analizy nie pozwala zatem na wgląd w szczegółowy przebieg 

zjawiska suszy na warunki nawigacyjne.   

 
Rysunek 4.2.3.3 Wykres zależności między warunkami pluwialnymi a liczbą dni nawigacyjnych,   

w latach 1982-2005 na odcinku Odry od ujścia  Nysy Łużyckiej (km 542,4) do ujścia Warty (km 617,6). 
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Susza jako zjawisko naturalne przekłada się na funkcjonowanie gospodarki wodnej. 

Regulacja stosunków wodnych w warunkach niewystarczającej głębokości tranzytowej 

odbywa się przez wielowymiarowy system zarządzania m.in. retencją zbiorników 

wyrównawczych. Intensywnośd wykorzystania dróg wodnych w obszarze RZGW  

we Wrocławiu sprawia, iż identyfikacja okresów pojawiania się hydrologicznej suszy 

gospodarczej jako zagrożenia dla żeglugi śródlądowej nie jest jednoznaczna a przez co jest 

wymagająca pod względem bazodanowym. Mianowicie dostępne dane nie obejmują 

informacji w zakresie charakteru dynamiki tworzonych fal na Odrze w celach żeglugowych,  

tj. relacji wielkośd/objętośd zrzutu na wytworzenie fali, a wielkośd zmian stanów wody na 

odcinkach dopływów Odry poniżej zapór oraz na samej Odrze. Jedynym dostępnym źródłem 

danych są wyniki monitoringu hydrologicznego z posterunków zlokalizowanych powyżej  

i poniżej zapór zbiorników wyrównawczych. Dane te są dostępne w kroku dobowym,  

co także nie jest w stanie w pełni scharakteryzowad zjawiska. Dodatkowo lokalizacja 

posterunków wodowskazowych nie spełnia warunków reprezentatywności, nie każdy ciek na 

którym zlokalizowane są zbiorniki wyrównawcze posiada parę wodowskazów poniżej-

powyżej zapory. Zgodnie z powyższym niezbędnym jest stworzenie efektywnego  

i zintegrowanego systemu monitoringu warunków nawigacyjnych i hydrologicznych. 

 

4.2.4.   Susza hydrogeologiczna 

Wyznaczenie okresów  pojawiania się, intensywności i częstotliwości występowania 

suszy hydrogeologicznej zostało przeprowadzone na podstawie interpretacji wieloletnich 

ciągów pomiarowych zwierciadła wód podziemnych, zgodnie z wcześniej opisaną metodyką.  

Bazowano na danych z sieci monitoringu PSH, w której dla obszaru RZGW Wrocław znajduje 

się 288 punktów, w tym 85 (30 %) ujmuje pierwszy poziom wodonośny o swobodnym 

zwierciadle wody, a 160 (55 %) poziomy wodonośne o napiętym zwierciadle wody (Rysunek 

4.2.4.1, Tabela 4.2.4.1). Pozostałe punkty monitoringu to obserwacje źródeł w liczbie 43  

(15 %). Dane zostały zweryfikowane, pomiary obejmują różne okresy czasu, które można  

w przybliżeniu podzielid następująco: 
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od 1975-79 r.  –  3 % (w tym czynne do 2011: 4 punkty) 

od 1980-84 r.  –  1 % (w tym czynne do 2011: 3 punkty) 

od 1985-89 r.  –  46,2 % (w tym czynne do 2011: 50 punktów) 

od 1990-94 r.  –  4,1 % (w tym czynne do 2011: 5 punktów) 

od 1995-1999 r.  –  9,1 % (w tym czynne do 2011: 13 punktów) 

od 2000-05 r.  –  20,1 % (w tym czynne do 2011: 47 punktów) 

po 2005 r.  –  16,5 %. 

Zatem początek zdecydowanej większości pomiarów pochodzi z lat 1985-89 oraz po 

roku 2000, kiedy sied została zmodernizowana i przebudowana do nowych wymagao.   

Z uwagi na fakt, że znaczna liczba punktów dotyczy nowych lokalizacji, w których obserwacje 

są prowadzone dopiero począwszy od lat 2000-2005 i później, nie mogły byd brane pod 

uwagę, gdyż nie spełniają podstawowego kryterium odnośnie wiarygodności ciągu 

obserwacji. Pozostałe dane pozwalają na interpretację od kilkunastu do 25 lat wstecz  

i sporadycznie powyżej 30 lat. Jest to zatem w sumie 77 punktów, które poddano analizie 

(Rysunek 4.2.4.1) (zał. 1-4). Następnie wykresy zostały dodatkowo zweryfikowane i dla 

pozostałych przeprowadzona została szczegółowa analiza okresów i intensywności suszy 

hydrogeologicznej. 
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Rysunek 4.2.4.1 Rozkład punktów monitoringu sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych (SOBWP) na 

tle JCWPd 
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Tabela 4.2.4.1   Zestawienie punktów monitoringu  wód 

 

L.p.

Identyfik

ator 

punktu 

(ID)

Numer 

punktu 

SOH / 

monit_gr

aniczny

Rodzaj 

otworu

Typ 

hydrodynami

czny

Startygrafi

a
Litologia

Głębokość 

(m)

Głębokość 

stropu 

poziomu 

wodonośneg

o (m)

Głębokość 

spągu 

poziomu 

wodonośnego 

(m)

Głębokość 

zwierc. 

ustalonego

Rok 

rozpoczęcia 

obserwacji

1 47 II/673/1 st. wiercona  swobodne Cr3 pc+me 71.5 29.3 71.5 29.3 1989

2 368 II/448/1 st. kopana  swobodne Cm+S ł 22 16.9 22 16.9 1985

3 369 II/449/1 st. wiercona  napięte Q ż 55 46 53 27 1985

4 370 II/450/1 st. wiercona  napięte Tr p 97 76.7 94 24.5 1985

5 371 II/451/1 st. kopana  swobodne Q p+ż 50 11.45 22 11.45 1985

6 372 II/452/1 st. wiercona  napięte Cr3 pc 277 168 197 1985

7 373 II/453/1 piezometr  swobodne Q p 65 10.3 29 10.3 1985

8 374 II/454/1 piezometr  napięte Tr p 65 34 41.6 6.45 1985

9 375 II/455/1 st. wiercona  napięte Tr p 23.5 12.7 21.7 5.15 1985

10 376 II/456/1  napięte Q p 22 1985

11 377 II/457/1 st. wiercona  napięte Tr+Q p+ż 62 19.4 62 11.06 1985

12 378 II/458/1 st. wiercona  napięte Tr p 82 51.5 58 13.6 1985

13 379 II/459/1 st. wiercona  swobodne Q p 18 7.33 18 7.33 1985

14 380 II/460/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 30 19 21 10.7 1985

15 381 II/461/1 st. wiercona  napięte Q ż 24 16 21 2.6 1985

16 387 II/464/1 st. wiercona  napięte Q ż+p 16 11 16 6.95 1985

17 406 I/477/1 st. wiercona  napięte T2 w+do 170 80 170 4.4 1982

18 407 I/477/2 st. wiercona  napięte T2 w 75 63 75 13.2 1982

19 408 I/477/3 st. wiercona  napięte Q p 25 18 25 1.63 1982

20 409 I/477/4 piezometr  swobodne Q g+p 14 10.4 14 10.4 1992

21 533 II/600/1 st. wiercona  napięte pCm (g) 170 92 170 8.5 1986

22 534 II/601/1 st. wiercona  swobodne Pt (g) 45 11.85 45 11.85 1986

23 535 II/602/1 st. wiercona  napięte Tr p 30 22 25.2 9.25 1986

24 536 II/603/1 st. wiercona  napięte Cr3 pc 23.2 7.2 23.2 1.5 1986

25 537 II/604/1 źródło Źródło Pt (g) 1986

26 538 II/605/1 st. wiercona  napięte Pt (g) 20 9 20 6 1986

27 539 II/606/1 źródło Źródło Pt w 1986

28 540 II/607/1 źródło Źródło Cr3 me 1987

29 541 II/608/1 st. wiercona  swobodne Cr3 p 181 9.05 150 9.05 1986

30 542 II/609/1 st. wiercona  swobodne Cr3 p 192 45.2 150 45.2 1986

31 543 II/610/1 st. wiercona  napięte Tr p+ż 72 62 68 2.05 1987

32 547 II/614/1 st. kopana  swobodne Pt (g) 6.5 4.8 6.5 4.8 1987

33 549 II/616/1 st. wiercona  napięte Q p 13 10 13 5.6 1987

34 550 II/617/1 st. wiercona  napięte Tr p 147 106 120 16 1987

35 551 II/618/1 źródło Źródło Cr3 pc+me 1987

36 552 II/619/1 źródło Źródło Cr3 me 1987

37 553 II/620/1 źródło Źródło pCm w+ł 1987

38 554 II/621/1 st. wiercona  swobodne Q ż+p 29 11.9 29 11.9 1987

39 555 II/622/1 st. wiercona  napięte Q ż 20 7.9 16.5 2.8 1987

40 556 II/623/1 st. wiercona  napięte T p 1144 720.2 1109 4 1987

41 557 II/624/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 9.5 1.2 7.3 0.95 1987

42 558 II/625/1 źródło Źródło C3 {g} 1987

43 559 II/626/1 źródło Źródło C2 {g} 0 1987

44 560 II/627/1 st. wiercona  napięte Tr p 16 12 16 2.8 1987

45 561 II/628/1 st. wiercona  swobodne Q p 10 0.4 10 0.4 1987

46 562 II/629/1 st. wiercona  napięte Tr p 90 1 1987

47 563 II/630/1 st. wiercona  napięte T pc+zc 348 266 328 11.9 1987

48 564 II/631/1  napięte Cr3 br.d 300 1987

49 565 II/632/1 piezometr  swobodne Q p 10 4.3 10 4.3 1987

50 566 II/633/1 st. wiercona  swobodne Q p 23.5 5.3 21 5.3 1987

51 567 II/634/1 st. wiercona  napięte T pc 568 470 539.8 -1.5 1987

52 568 II/635/1 st. wiercona  napięte T pc 815 568.2 642.3 -19.82 1987

53 569 II/636/1 piezometr  swobodne Q p(ś) 11 1.5 9 1.5 1987

54 570 II/637/1 piezometr  napięte Cr3 me 49 17 44 1.5 1987

55 577 II/641/1 st. wiercona  napięte Cr3+Q ż+pc 24 4.4 24 2.85 1988

56 581 II/645/1 źródło Źródło C3 (g) 1988

57 582 II/646/1 st. wiercona  napięte Tr ż 55 33.2 39 14 1988

58 583 II/647/1 st. wiercona  swobodne Q p 53 7.15 29 7.15 1988

59 584 II/648/1 st. wiercona  napięte Tr p 85 53.5 78 1.5 1988

60 588 II/650/1 st. wiercona  napięte Q p 17 9.5 11.5 0.5 1988

61 592 II/651/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 36.5 3.9 32 3 1988

62 593 II/652/1 st. wiercona  napięte Tr p 70 53 66 5.25 1988

63 594 II/653/1 st. wiercona  napięte Tr p 94 52.5 55 0.8 1988

64 595 II/654/1 st. wiercona  napięte Tr p 80 57.8 77 2.1 1989

65 596 II/655/1 st. wiercona  napięte Q p 78 63.6 74.5 7 1988

66 597 II/656/1 źródło Źródło P1 tt+tf 1988

67 598 II/657/1 źródło Źródło Cr3 pc 1988

68 599 II/658/1 źródło Źródło Tr p+ż 1988

69 600 II/659/1 źródło Źródło pCm ł 1988

70 601 II/660/1 źródło Źródło Cm w 1988

71 602 II/661/1 źródło Źródło Q p+ż 1988

72 603 II/662/1 st. wiercona  swobodne D pc 22 6.8 22 6.8 1988

73 604 II/663/1 źródło Źródło Q p+ż 1988

74 605 II/664/1 źródło Źródło Q p+ż 1988

75 606 II/665/1 st. wiercona  napięte Tr ż 133 115 122.8 20.5 1988

76 607 II/666/1 st. wiercona  napięte Tr p 94 83 88 6.6 1988

77 608 II/667/1 st. wiercona  napięte Q p 43 30.5 38 -0.8 1989

78 609 II/668/1 st. wiercona  napięte Cr3 me+p 625 180 625 1.02 1989

79 610 II/669/1 st. wiercona  napięte Q p 31 14 27 7 1989

80 611 II/670/1 st. wiercona  napięte Q p 100 48 73 3.5 1988

81 612 II/671/1 st. wiercona  napięte Cr3 me+pc 737 480 616 -16.9 1988

82 613 II/672/1 st. wiercona  napięte Cr3 me+mc+pc 293 36 293 0.6 1989

83 615 II/674/1 st. wiercona  napięte Q p 100 55 100 12.5 1989

84 616 II/675/1 st. wiercona  napięte Q p 70 19.5 70 5 1989

85 617 II/676/1 st. wiercona  napięte Q p 47 11.5 29 1.5 1989

86 618 II/677/1 st. wiercona  napięte P1+T1 pc 1180 702 1180 -7.54 1989

87 619 II/678/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 103 30 57 15.8 1989

88 620 II/679/1 st. wiercona  napięte T1+Cr3 pc 500 194 444 4.8 1989

89 621 II/680/1 st. wiercona  napięte Q p 52.5 17 28 13.85 1989

90 622 II/681/1 st. wiercona  swobodne Q p 68 6 27 6 1989

91 623 II/682/1 st. wiercona  napięte Q p 26 16 21 2 1989

92 624 II/683/1 źródło Źródło C3 {g} 0 1989

93 625 II/684/1 źródło Źródło P ł 1989

94 626 II/685/1 źródło Źródło C3 {g} 1989

95 627 II/686/1 źródło Źródło C3 (h) 1989

96 628 II/687/1 źródło Źródło Pt ł 1989

97 629 II/688/1 źródło Źródło C3 {g} 1989

98 630 II/689/1 źródło Źródło O+S (a) 1989

99 631 II/690/1 st. wiercona  napięte Cr3 pc 136 92 114 -6 1989

100 632 II/691/1 st. wiercona  swobodne Pt ł 209 5.42 209 5.42 1989
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101 633 II/692/1 st. kuta  swobodne Tr {b} 15.2 12.65 15.2 12.65 1989

102 634 II/693/1 st. wiercona  napięte Tr p 96 78 88 3.6 1989

103 635 II/694/1 st. wiercona  napięte T2 w+me 518 312 518 12.05 1989

104 636 II/695/1  napięte Tr br.d 1989

105 637 II/696/1 st. wiercona  napięte Tr p 30 11 16 1.5 1989

106 638 II/697/1 st. wiercona  napięte Q p 48.5 13 47 0.2 1989

107 639 II/698/1 st. wiercona  napięte Q p 38.5 12 38 3.4 1989

108 640 II/699/1 st. wiercona  napięte Q p 20 16 18 10 1989

109 648 I/710/1 st. wiercona  napięte TrM p 150 111 150 10.7 1988

110 649 I/710/2 st. wiercona  napięte TrM p 90 56 84 11.3 1988

111 650 I/710/3 st. wiercona  napięte Q p 7 3 4 1.08 1988

112 651 II/711/1 st. wiercona  napięte Q p 40 10.3 19.8 2.3 1989

113 652 II/712/1 źródło Źródło Cr3 me+pc 1990

114 653 II/713/1 źródło Źródło P1 zc 1990

115 654 II/714/1 źródło Źródło C {g} 1990

116 655 II/715/1 źródło Źródło Pt (g) 1990

117 656 II/716/1 źródło Źródło D do 1990

118 657 II/717/1 źródło Źródło P1 {p} 1990

119 658 II/718/1 źródło Źródło Pt ł 1990

120 659 II/719/1 źródło Źródło Pt (g) 1990

121 660 II/720/1 st. wiercona  napięte Cr3 pc 34 30 34 27.55 1988

122 661 II/721/1 st. wiercona  swobodne Cr3 pc 130 34.2 130 34.2 2000

123 662 II/722/1 st. wiercona  napięte Tr pc 101 42 101 -0.5 1988

124 663 II/725/1 st. wiercona  napięte Q p 56 38 51 18 1995

125 664 II/726/1 st. wiercona  swobodne Q p 30 4 27 4 1995

126 665 II/727/1 st. wiercona  swobodne Q p 40 2.6 38 2.6 1995

127 666 II/728/1 st. wiercona  swobodne Tr+Q p 27 6.6 27 6.6 1995

128 667 II/729/1 st. wiercona  swobodne Q p 88 2.5 88 2.5 1995

129 668 II/730/1 st. wiercona  swobodne Q p+ż 29 5.6 26 5.6 1995

130 669 II/732/1 st. wiercona  swobodne Q p 14 1.2 12 1.2 1988

131 670 II/734/1 st. wiercona  swobodne Q p 25 1.9 21 1.9 1996

132 671 II/735/1 st. wiercona  napięte Q p 33 24 30 2.1 1996

133 672 II/736/1 st. wiercona  swobodne Q p+ż 16 2 14 2 1996

134 673 II/737/1 st. wiercona  swobodne Q p 15 1 6.5 1 1996

135 674 II/738/1 st. wiercona  swobodne Q p+ż 22 5 22 5 1996

136 675 II/739/1 st. wiercona  napięte Q p 67 54 67 9 1996

137 676 II/740/1 st. wiercona  swobodne Q p 30 2.7 28 2.7 1997

138 677 II/741/1 piezometr  swobodne Q p+ż 55 3.74 55 3.74 1997

139 678 II/742/1 st. wiercona  napięte Tr p+ż 112 87.5 105.5 13.1 1998

140 679 II/743/1 piezometr  swobodne Q p 14 2 14 2 1998

141 680 II/744/1 st. wiercona  swobodne C1 zc 50.1 6 50.1 6 1998

142 681 II/745/3 st. wiercona  napięte Q ż 38 30 38 7.5 2000

143 682 II/746/1 st. wiercona  napięte Q ż 28 18.8 25.1 8.9 2000

144 683 II/747/1 st. wiercona  swobodne Cr3 me 32 5.3 32 5.3 2000

145 684 II/748/1 st. wiercona  napięte Q p 27 9 25 0.8 2000

146 685 II/749/1 piezometr  swobodne Q ż 30 5.9 20 5.9 2000

147 751 II/408/1 st. wiercona  napięte Q p 10 5.1 10 1.2 1980

148 813 I/910/2 st. wiercona  swobodne Q p+ż 40 1.4 11.3 1.4 1993

149 814 I/911/1 st. wiercona  swobodne Q p 38 2 36 2 1989

150 816 I/911/3 st. wiercona  napięte T2 w+do 401 302 401 18 1989

151 817 I/911/4 st. wiercona  napięte Cr3 pc 200 169 181 20 1989

152 818 I/911/5 piezometr  swobodne Q p 15 1.7 10.8 1.7 1995

153 819 II/912/1 st. wiercona  napięte Q p 55 10 50 3.1 1989

154 820 II/913/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 26 15 21 9.3 1989

155 821 II/914/1 piezometr  napięte Q p(ś) 89 10 89 6.5 1989

156 822 II/915/1 st. wiercona  napięte C1+P+T1 pc 1100 830 1100 -18.65 1989

157 823 II/916/1 st. wiercona  swobodne Q p+ż 90 3 84 3 1989

158 824 II/917/1 piezometr  swobodne Q p 41 2.5 19.5 2.5 1989

159 825 II/918/1 piezometr  swobodne Q p+ż 95 4.4 40 4.4 1989

160 826 II/919/1 piezometr  swobodne Q p 37 0.7 27 0.7 1989

161 858 II/942/1 piezometr  napięte T2 do+w 149 89 149 9.6 1997

162 860 II/944/1 piezometr  napięte T1 w+do 300 277 300 -0.68 1998

163 861 II/945/1 piezometr  napięte T2 w+me+ do 80 17 80 13.1 1998

164 862 II/946/1 piezometr  napięte T2 me+w 259 119 259 -2.1 1998

165 863 II/947/1 piezometr  napięte Q p 15.5 1.6 11 0.64 1998

166 1188 II/299/1 st. wiercona  napięte T3 w 12 6.3 11 4.9 1977

167 1270 II/360/1 st. wiercona  napięte Q p 37 29.5 34.7 2.93 1979

168 1275 II/365/1 st. wiercona  napięte Q p 28 11.5 26.6 5.38 1979

169 1276 II/366/1 st. wiercona  swobodne Q p 16.4 0.8 16.4 0.8 1979

170 1277 II/367/1 st. wiercona  swobodne Q p 20 1.7 11.5 1.7 1979

171 1318 II/30/3 st. wiercona  napięte Q p 61.6 44 57 8.8 1974

172 1821 II/1212/1 st. kopana  swobodne Q p+ż 6.1 2.2 6.1 2.2 2004

173 1837 II/1213/1 st. wiercona  napięte Q p+ż 28 12 18.1 4 2004

174 1838 II/1214/1 st. wiercona  swobodne Q p+ż 21.4 11.1 19 11.1 2004

175 1898 II/1157/1 st. wiercona  napięte Cr ł 198 59.8 198 38.8 2004

176 1920 II/1126/1 piezometr  napięte Tr m(p) 97 76 79 4.18 2004

177 1921 II/1127/1 piezometr  napięte Q p 97 22.5 38 1.26 2004

178 1922 II/1128/1 piezometr  napięte Q p 23 2 17.5 0.24 2004

179 1923 II/1129/1 piezometr  napięte Tr p 86 72 78 0.41 2004

180 1924 II/1130/1 piezometr  napięte Q p 28 0.89 28 0.64 2004

181 1925 II/1131/1 piezometr  napięte Tr p 80 60 68 3.79 2004

182 1926 II/1133/1 piezometr  napięte Q ż 22 1.8 20.5 2.01 2004

183 1928 II/1135/1 piezometr  swobodne Q p 10 2.82 10 2.82 2004

184 1929 II/1136/1 piezometr  napięte Tr p 67.5 31.8 67.5 -0.5 2004

185 1930 II/1137/1 piezometr  napięte Tr p 93.1 26.8 63.6 -0.88 2004

186 1931 II/1138/1 piezometr  swobodne Q p+ż 26 5.45 26 5.45 2004

187 1932 II/1139/1 piezometr  swobodne Q p+ż 13 3.81 13 3.81 2004

188 1933 II/1140/1 piezometr  napięte Tr p 56 50 56 6.92 2004

189 1934 II/1158/1 st. wiercona  napięte Pt ł 300 120 300 -3.7 2004

190 1935 II/1159/1 piezometr  swobodne Cr pc 230 25.5 35 25.5 2004

191 1936 II/1160/1 st. wiercona  swobodne P1 pc 226 10.4 100 10.4 2004

192 1937 II/1161/1 piezometr  napięte P1 pc 125.5 60 125.5 7.3 2004

193 1938 II/1162/1 st. wiercona  napięte P mc 350 80 314.3 9.5 2004

194 1939 II/1163/1 st. wiercona  napięte T pc 90 79 90 4.9 2004

195 1940 II/1164/1 st. wiercona  swobodne Q ż 24 4 24 4 2004

196 1941 II/1165/1 piezometr  swobodne Q ż+p 11.6 1.2 11.6 1.2 2004

197 1942 II/1166/1 st. wiercona  napięte Tr ż+p 27.1 15.7 22.3 13.6 2004

198 1943 II/1167/1 piezometr  swobodne Q ż+p 102 7.5 11 7.5 2004

199 1944 II/1168/1 piezometr  swobodne Pt (g) 30 7.03 30 7.03 2004

200 2227 II/1171/1 st. wiercona  napięte Pt (g) 597.6 408 597.6 8 2005
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201 2230 II/1172/1 piezometr  swobodne P pc 80 38.5 80 38.5 2005

202 2231 II/1173/1 piezometr  napięte J2 pc 120 55.5 55.6 5.6 2005

203 2232 II/1174/1 piezometr  napięte Cr3 256 97 100 66.8 2005

204 2233 II/1175/1 piezometr  napięte T1 pc 171 68 80 25 2005

205 2234 II/1176/1 piezometr  napięte Cr pc 113 65 113 15 2005

206 2424 II/1428/1 st. wiercona  napięte Q p 68 54 68 36.6 2006

207 2501 II/1155/1 piezometr  napięte Tr p(d) 150 112.2 150 40.61 2007

208 2502 II/1155/2 piezometr  napięte Tr p(d) 87 78 84 28.02 2007

209 2503 II/1155/3 piezometr  swobodne Q p(g) 17.5 2.16 15.2 2.16 2007

210 3700 II/1180/3 piezometr  swobodne Q p+ż 18 8.4 16.4 8.4 2008

211 3701 II/1181/3 piezometr  napięte Q p+ż 23 14.2 21 8.52 2008

212 3702 II/1177/1 piezometr  napięte Q ż+p 101 45 101 15.9 2008

213 3703 II/1178/1 st. wiercona  napięte Tr ż+p 36 18.5 19.5 5.3 2008

214 3704 II/1179/1 piezometr  swobodne Tr i(p) 42 5 29 5 2008

215 3720 102024 piezometr  napięte Tr p(d) 94 71 75 35.5 1985

216 3740 102025 piezometr  napięte Tr p+m 26.5 24 14.67 1985

217 3760 102026 piezometr  napięte Tr p 86.5 42 82 22.84 1985

218 3780 102027 piezometr  napięte Tr p(py) 89 84 1.93 1987

219 3781 102028 piezometr  napięte Tr+Q p+m 89 15.5 42 1.54 1987

220 3782 102012 st. kopana  swobodne Q 3.93 1989

221 3800 102023 st. kopana  swobodne Q 3.24 1975

222 3801 102022 piezometr  napięte Q ps 30 7 17 8.62 1985

223 3802 102019 st. kopana  swobodne Q 1.92 1989

224 3803 102018 st. kopana  swobodne Q br.d 1.89 1975

225 3804 102020 st. kopana  swobodne Q br.d 4.66 1975

226 3805 102021 st. kopana  swobodne Q br.d 6.43 1989

227 3806 102015 piezometr  swobodne Q pr+ż 9 1.14 1.14 1998

228 3807 102016 piezometr  napięte Tr p(d) 65 56.5 61.5 1.31 1998

229 3808 102017 piezometr  napięte Q p(ś) 9 2.3 1.73 1998

230 3821 102010 piezometr  napięte Tr m 20.2 1.12 1994

231 3840 102011 piezometr  napięte Tr p 153 115.5 150 0.76 1994

232 3841 102014 piezometr  napięte Tr p 151 112.6 3.51 1989

233 3860 102013 piezometr  swobodne Q p 2.34 52 2.34 1989

234 3880 103039 st. kopana  swobodne Q br.d 2005

235 3900 103034 st. kopana  swobodne Q br.d 3.84 2005

236 3901 103040 piezometr  swobodne Q p(d) 2.8 2.68 2.7 2.68 2006

237 3902 103038 st. kopana  swobodne Q br.d 0.7 2005

238 3921 103032 piezometr  swobodne Q ż 6 3.29 3.29 2005

239 3940 103030 piezometr  swobodne Q p(ś) 18.5 15.01 15.01 2005

240 3941 103033 st. kopana  swobodne Q br.d 7.79 2005

241 3942 103029 st. kopana  swobodne Q br.d 4.2 2005

242 3943 103043 st. kopana  swobodne Q br.d 3.36 2005

243 3944 103042 st. kopana  swobodne Q br.d 3.16 2005

244 3945 103041 st. kopana  swobodne Q br.d 7.56 2005

245 3946 103031 st. kopana  swobodne Q br.d 6.81 2005

246 3960 103036 st. wiercona  swobodne Q br.d 7.76 2005

247 3961 103037 st. kopana  swobodne Q br.d 3.73 2005

248 4000 II/1180/1 piezometr  napięte Tr p(ś) 67 61.4 62.9 42.03 2008

249 4001 II/1180/2 piezometr  napięte Tr ż+ps 40 33 35 26.02 2008

250 4021 II/1181/1 piezometr  napięte Tr ż+ps 110 73.2 105.2 40.6 2008

251 4022 II/1181/2 piezometr  napięte Tr 60 33.4 44 18.2 2008

252 4040 201003 piezometr  napięte T+Cr pc 113 65 113 15 2004

253 4060 203013 piezometr  napięte Cr zc 600 2 2007

254 4061 203012 piezometr  napięte Cr pc 355 97 320 5.7 2007

255 4080 203016 piezometr  napięte Cr mc 133 6.8 2007

256 4081 203011 piezometr  napięte Cr pc 353.2 4 353.2 26 2007

257 4082 203014 st. wiercona  napięte Cr pc+mu 211 171.3 205 12 2007

258 4100 202010 piezometr  napięte T1 pc 30 55 11.7 2007

259 4101 202008 źródło Źródło P tf 2008

260 4102 202009 źródło Źródło P tf 2008

261 4103 202007 źródło Źródło P tf 2008

262 4104 203015 źródło Źródło Cr pc 2008

263 4105 203017 źródło Źródło Cr pc 2008

264 4106 201002 piezometr  napięte P1 zc 30 182 -1.5 2007

265 4107 201001 piezometr  napięte P1 {p} 250 144 15 2007

266 4108 202013 piezometr  napięte P pc+zc 40 32.4 9.1 2007

267 4109 202006 piezometr  napięte P1 ł+pc 2 59 2 2007

268 4110 201004 źródło Źródło Cr pc 2008

269 4701 201006 piezometr  napięte P zc 303 149 6 2009

270 4721 201007 źródło Źródło Cr pc 2008

271 4722 201008 źródło Źródło T pc 2008

272 4723 201009 źródło Źródło P 2008

273 4724 203001 piezometr  napięte 2009

274 4725 203002 piezometr  napięte Cr 256 2008

275 4726 203003 piezometr  napięte Cr pc 196 2009

276 4727 203004 piezometr  napięte Cr pc 116 85 21.9 2009

277 4728 202011 piezometr  napięte P pc 500 2009

278 4729 203006 piezometr  napięte Tr (f) 300 2008

279 4730 203007 źródło Źródło 2008

280 4731 203008 źródło Źródło 2009

281 5309 II/1181/4 piezometr  napięte Tr ż+p 52 35 41 10.5 2011

282 5369 201010 piezometr  swobodne P pc 80 38.5 80 38.5 2005

283 5370 201011 piezometr  napięte P1 pc 125.5 60 125.5 7.3 2004

284 5371 201012 st. wiercona  napięte T pc 90 79 90 4.9 2004

285 5372 201013 piezometr  napięte T1 pc 171 68 80 25 2005

286 5373 203018 piezometr  swobodne Cr pc 230 25.5 35 25.5 2009

287 5374 203019 piezometr  napięte Cr3 256 97 100 66.8 2009

288 5375 202012 piezometr  napięte P pc 120 55.5 120 5.6 2009
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Punkty monitoringu granicznego w większości były uruchomione po roku 2000 r., 

zatem nie mogły byd uwzględnione w analizie. Warunek ten spełniały jedynie punkty na 

granicy z Niemcami, nad Nysą Łużycką w powiecie gubioskim, gdzie prowadzone są 

obserwacje wpływu odwadniania kopalni węgla brunatnego Jänschwalde po stronie 

niemieckiej. Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w bardzo wyraźnym stałym opadaniu 

zwierciadła wód podziemnych w zdecydowanej większości piezometrów zlokalizowanych  

w neogeoskim poziomie wodonośnym, który pozostaje w zasięgu leja depresji kopalni. 

Oczywiście wyniki dla wszystkich tych punktów nie mogą byd brane pod uwagę  

w przeprowadzanej analizie, gdyż reżim hydrodynamiczny jest w pełni uzależniony od 

sztucznego drenażu. Problem ten zostanie opisany poniżej, w rozdziale dotyczącym 

narażenia na skutki suszy. Uwzględniono natomiast wyniki dotyczące pierwszego 

czwartorzędowego poziomu wodonośnego o swobodnym zwierciadle wody w tych 

punktach, które nie wykazują takiego wpływu (punkty: 102012, 102013, 102019, 102020, 

102021), a w ostatnich 20 latach mają trend rosnący.  

Wyznaczenie okresów pojawiania się suszy można poprzedzid analizą długości 

trwania stanów zwierciadła (wydajności źródeł) poniżej SNG/SNQ w całym okresie 

obserwacji. W tym celu obliczono procentową ilośd dni z obserwacjami poniżej SNG/SNQ.  

W sytuacji gdy obserwacje zmieniały częstotliwośd z cotygodniowej na codzienną (niektóre 

punkty na stacjach hydrogeologicznych) ostateczną wartośd procentową obliczano jako 

średnią ważoną z obu okresów.  Najwyższa wiarygodnośd odnosi się przy tym do przedziału 

25-35 lat (wielolecie 1975-2011), czyli ok. 20 punktów. W poniższej tabeli zestawiono 

procentowy udział stanów poniżej wartości średniej z minimów rocznych wraz  

z głębokościami ujętego poziomu wodonośnego (Tabela 4.2.4.2). Wartości są zróżnicowane 

w zakresie od 6 % do >50 %, toteż można wydzielid wyraźne dwa podprzedziały: 10 – 20 % 

(34 punkty) oraz 20 – 35 % (26 punktów), czyli 90% populacji. Zatem zakres 10-35 % należy 

uznad za najpewniejszy przedział występowania stanów poniżej SNG/SNQ na całym obszarze. 
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Tabela 4.2.4.2   
Zestawienie punktów obserwacyjnych z procentowym udziałem stanów poniżej wartości SNG 

L.p. 
Nr 

punktu 

 
 

Stratygrafia 
Typ 

hydrodynamiczny 

Liczba dni 
obserwacji 
ze stanem 
zwierciadła 

poniżej 
SNG/SNQ 

Udział 
liczby 

obserwacji 
zw. 

poniżej 
SNG/SNQ 

w % 

 
Udział 

okresów 
suszy 

Głębokośd 
poziomu 

wodonośnego 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 

II/30/3 
II/299/1 
II/360/1 
II/452/1 
II/453/1 
II/455/1 
II/459/1 
II/464/1 
I/477/1 
I/477/2 
I/477/3 
I/477/4 
II/600/1 
II/601/1 
II/602/1 
II/603/1 
II/607/1 
II/619/1 
II/621/1 
II/625/1 
II/627/1 
II/633/1 
II/636/1 
II/637/1 
II/646/1 
II/654/1 
II/656/1 
II/657/1 
II/661/1 
II/662/1 
II/664/1 
II/665/1 
II/666/1 
II/670/1 
II/674/1 
II/679/1 
II/685/1 
II/687/1 
II/692/1 
II/698/1 
I/710/1 
I/710/2 
I/710/3 

Q 
T3 
Q 

Cr3 
Q 
Tr 
Q 
Q 
T2 
T2 
Q 
Q 

pCm 
Pt 
Tr 

Cr3 
Cr3 
Cr3 
Q 
C3 
Tr 
Q 
Q 

Cr3 
Tr 
Tr 
P1 
Cr3 
Q 
D 
Q 
Tr 
Tr 
Q 
Q 

T1+Cr3 
C3 
Pt 
Tr 
Q 

TrM 
TrM 

Q 

napięte 
 napięte 
 napięte 
 napięte 

 swobodne 
 napięte 

 swobodne 
 napięte 
 napięte 
 napięte 
 napięte 

 swobodne 
 napięte 

 swobodne 
 napięte 
 napięte 
Źródło 
Źródło 

 swobodne 
Źródło 

 napięte 
 swobodne 
 swobodne 

 napięte 
 napięte 
 napięte 
Źródło 
Źródło 
Źródło 

 swobodne 
Źródło 

 napięte 
 napięte 
 napięte 
 napięte 
 napięte 
Źródło 
Źródło 

 swobodne 
 napięte 
 napięte 
 napięte 
 napięte 

511 
179 
374 
254 
395 
351 
367 
90 

480 
445 
343 
278 
134 
293 
462 
119 
381 
199 
184 
220 
334 
382 
159 
333 
392 
180 
103 
115 
389 
180 
614 
221 
253 
373 
80 

169 
109 
148 
234 
450 
402 
489 
263 

27.5 
15.7 
22.6 
19.3 
51.6 
27.0 
49.1 
19.6 
18.1 
16.8 
13.1 
12.9 
19.3 
23.4 
37.2 
9.3 

31.3 
17.2 
23.4 
18.0 
27.4 
32.1 
13.2 
27.7 
34.3 
20.8 
6.5 

11.5 
34.1 
16.2 
53.3 
19.2 
22.6 
35.1 
14.5 
20.8 
9.8 

15.4 
21.2 
37.6 
17.4 
21.1 
11.3 

50.2 
30.2 
23.5 
19.6 
28.1 
29.1 
22.9 
3.9 

28.7 
26.6 
27.2 
32.8 
25.9 
19.6 
33.4 
23.1 
48.7 
26.0 
26.3 
15.2 
23.0 
26.6 
22.3 
33.0 
39.9 
14.7 
23.4 
22.0 
28.5 
17.5 
29.1 
27.5 
35.5 
20.2 
37.8 
17.1 
8.5 

35.3 
18.9 
50.5 
42.6 
43.5 
22.1 

44 
6.3 

29.5 
168 
10.3 
12.7 
7.33 
11 
80 
63 
18 

10.4 
92 

11.85 
22 
7.2 

- 
- 

11.9 
- 

12 
5.3 
1.5 
17 

33.2 
57.8 

- 
- 
- 

6.8 
- 

115 
83 
48 
55 

194 
- 
- 

12.65 
12 

111 
56 
3 
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44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

II/718/1 
II/732/1 
II/735/1 
II/736/1 
II/737/1 
I/910/2 
I/911/1 
I/911/3 
I/911/4 
I/911/5 
II/912/1 
II/916/1 
II/917/1 
II/918/1 
102010 
102012 
102013 
102018 
102019 
102020 
102021 
102023 
102026 
102028 

Pt 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
T2 
Cr3 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Tr 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
Tr 

Tr+Q 

Źródło 
 swobodne 

 napięte 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 

 napięte 
 napięte 

 swobodne 
 napięte 

 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 

 napięte 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 
 swobodne 

 napięte 
 napięte 

193 
212 
80 
87 

116 
212 
132 
433 
432 
296 
222 
250 
138 
229 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

27.6 
18.2 
10.8 
11.8 
15.7 
10.3 
6.0 

19.2 
19.2 
15.4 
21.6 
23.5 
12.2 
20.4 
21.1 
18.3 
14.5 
31.4 
12.6 
22.4 
17.3 
43.0 
33.2 
19.8 

37.0 
16.7 
26.0 
32.8 
20.0 
29.6 
42.4 
37.7 
41.3 
30.7 
23.3 
29.4 
28.9 
22.5 
23.9 
35.2 
22.0 
40.0 
25.1 
23.0 
27.5 
27.7 
47.9 
26.5 

- 
1.2 
24 
2 
1 

1.4 
2 

302 
169 
1.7 
10 
3 

2.5 
4.4 

20.2 
- 

2.34 
- 
- 
- 
- 
- 

42 
15.5 

W grupie przyjętych punktów, o najdłuższych seriach danych, zauważa się wyraźną 

(Rysunek 4.2.4.2), co potwierdza ogólną tendencję, że w głębokich poziomach wodonośnych 

okresy niżówkowe i susze trwają w dłuższych okresach czasu, rozciągając się na kilka 

sezonów. 

 
Rysunek 4.2.4.2 Zależnośd liczby obserwacji poniżej SNG od głębokości poziomu wodonośnego  
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Rysunek 4.2.4.3  Rozkład wartości SNG 

Z zestawienia wynika (Rysunek 4.2.4.3), że liczba obserwacji ze stanami zwierciadła 

wód podziemnych (obserwacji źródeł) poniżej SNG/SNQ pozwala wstępnie wydzielid  

4 podstawowe zakresy, które jednoznacznie wskazują stopieo podatności na występowanie 

suszy hydrogeologicznej: 

 

Tabela 4.2.4.3   

Stopieo podatności na wystąpienie niżówki/suszy hydrogeologicznej 

Nr 
Stopieo podatności na wystąpienie 

niżówki/suszy hydrogeologicznej 
Zakres w % 

I Mało podatne 1-10 % 

II Umiarkowanie podatne 10-20 % 

III Podatne 20-30 % 

IV Bardzo podatne > 30 % 

0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 48
SNG (%)
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Rysunek 4.2.4.4 Mapa rozkładu udziału dni z obserwacjami zwierciadła wód podziemnych poniżej 

SNG 

Na mapie (Rysunek 4.2.4.4) przedstawiono procentowy udział dni z obserwacjami 

poziomu zwierciadła wód podziemnych (wydajności źródeł) poniżej stanu SNG/SNQ. Mimo 

sporej zmienności można tu zauważyd pewną prawidłowośd, że w pasie równin na NE w tym 

wzdłuż doliny Odry, dominują wartości z zakresów głównie 10-30 %, natomiast w części 

centralnej, na przedpolu Sudetów występuje znacznie większe zróżnicowanie, a w części SW, 

w Sudetach, przeważają punkty z niższych zakresów od kilku do 20 %. A zatem wyższa 

podatnośd na występowanie niskich stanów i tym samym okresów suszy ma miejsce  

w obszarach na północnym-wschodzie, południowym-wschodzie i w centrum, gdzie 

dominują obszary równinne, przy czym na północy bliżej doliny Odry, czyli regionalnej bazy 

drenażu, są to zwykle wartości z niższego zakresu 10-20 %. Na przedpolu Sudetów, czyli  

w strefach hydrodynamicznie identyfikowanych jako tranzytowe (przejściowe), przeważają 

punkty podatne (wskaźnik na poziomie 20-30 %), ale występują również punkty z wyższych  

i niższych przedziałów, czyli zarówno umiarkowanie jak też bardzo podatnych na 
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ekstremalne niżówki i suszę hydrogeologiczną. W Sudetach, gdzie są zlokalizowane główne 

strefy zasilania regionalnego systemu krążenia wód podziemnych, analizowane punkty 

należą do mało podatnych i umiarkowanie podatnych. 

Analiza wykonanych obliczeo wskazuje, że na obszarze RZGW we Wrocławiu można 

wyróżnid kilka bardzo charakterystycznych przedziałów czasu, w których zaznacza się 

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

jednak od obszaru i ujmowanego poziomu wodonośnego występują wyraźne przesunięcia 

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

charakterystyczne okresy:  

 od jesieni 1982 r. do wiosny 1984 r. 

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

 od lata 2003 r. do wiosny 2007 r. 

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

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

wcześniejszy, a także 2008/2009, które zaznaczają się szczególnie wyraźnie w płytkich 

poziomach wodonośnych o swobodnym zwierciadle wody (np. II/692/1, II/736/1, II/910/1, 

II/911/1, II/916/1), podobnie jak krótkie jednosezonowe głębokie niżówki obserwowane  

np. w wydajnościach źródeł. 

Może zaistnied również sytuacja, jak w przypadku punktu nr II/656/1 (źródło),  

dla którego interpretacja dłuższych okresów suszy jest niemożliwa, gdyż występują regularne 

wahania wydajności z amplitudami kilku l/s, w horyzoncie wodonośnym w utworach permu 

w Kowalowej k. Mieroszowa. Są to zatem typowe sezonowe okresy suszy, bez dłużej 

trwających trendów opadania i wzniosu. Taka sytuacja dotyczy też części punktów 

monitoringu ujmujących płytkie poziomy wodonośne o swobodnym zwierciadle wody. 

Trudno jest wówczas mówid o typowej suszy hydrogeologicznej, która z definicji powinna byd 

długotrwała, dlatego interpretacja suszy w Sudetach jest utrudniona i oparta w dużym 

stopniu właśnie na obserwacjach źródeł. A zatem w przypadku tego rodzaju płytkich 

poziomów wodonośnych jako suszę określa się okres, kiedy zwierciadło wielokrotnie  

i systematycznie obniża się poniżej wartości SNG (Tarka i Staśko, 2010). Takie właśnie 
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przedziały czasu można wydzielid na sporządzonych wykresach w obrębie podanych 

wcześniej wieloletnich okresów występowania suszy na obszarze regionu RZGW we 

Wrocławiu (zał. 2). 

Zastosowana metoda pozwala zatem ustalid okresy suszy oraz wskazad jaki jest 

procentowy czas jej występowania w wieloleciu, co również zamieszczono w Tabela 4.2.4.2 

W tym wypadku odchylenie standardowe zbioru danych wyrażonych w procentach jest 

zdecydowanie niższe, a rozrzut wartości spłaszczony. Widad to szczególnie wyraźnie  

w danych o najdłuższym okresie obserwacji. Wyznaczone okresy suszy w zdecydowanej 

większości punktów (65 %) zawierają się w zakresie 20-35 %. I tę właśnie wartośd należy 

uznad za najbardziej miarodajną i wiarygodną dla całego badanego obszaru.  

 
Rysunek 4.2.4.5  Mapa występowania okresów suszy hydrogeologicznej 

Po naniesieniu wartości na mapę (Rysunek 4.2.4.5) trudno jest wskazad jednoznaczne 

prawidłowości rozkładu, ale wyraźnie widad, że obszar leżący na północy i w centrum 
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obszaru charakteryzuje się najczęściej wartościami z zakresu 20-30 %, lub sporadycznie 

niewiele wyższym. Korzystniejsze warunki  mogą byd przy tym związane ze stabilizującą rolą 

doliny Odry jako regionalnej bazy drenażu. A na przykład w rejonie zlewni Małej Panwi 

występują już punkty z wyższego zakresu 30-40 %, co można w naturalny sposób wiązad  

z czynnikami hydrodynamicznymi i przepływami w ośrodku szczelinowo-krasowym.  

Na przedpolu Sudetów i na Równinie Wrocławskiej przeważają punkty ze wskaźnikiem  

na poziomie 20-30 %, ale występują też wartości z wyższego i niższego przedziału. Natomiast  

w Sudetach analizowane punkty należą do szerokiego zakresu od kilku do 30 %, a punkt 

II/607/1 nawet powyżej 40 %, co z kolei wiąże się z faktem, że obserwacje dotyczą źródła 

wypływającego ze szczelinowatych piaskowców w Górach Stołowych. Jak już podano, 

dominujące wartości w granicach 20-35 % są przeciętnie najpewniejszym wskaźnikiem 

trwania okresów suszy w wieloleciu na większości obszaru RZGW. 

Należy brad pod uwagę, że skrócony okres analizy skutkuje tendencją do zawyżenia 

przeciętnie trwających okresów suszy, gdyż na lata 2003/04 przypadła najdłużej trwająca  

i najgłębsza susza w okresie badao. Można stąd wnosid, że wiarygodnośd danych do 

interpretacji suszy hydrogeologicznej uzyskuje się w ciągach danych trwających przynajmniej 

25-30 lat. Dopiero wówczas można w analizie statystycznej prawidłowo uwzględnid 

anomalnie suche długie okresy. 

Intensywnośd suszy hydrogeologicznej może byd oceniana w oparciu o rozgraniczenie 

wystąpienia płytkiej oraz głębokiej niżówki (suszy) hydrogeologicznej, zgodnie z metodą 

zaproponowaną przez Kazimierskiego i in. (2009). Stany SNG i ½(SNG + NNG) zostały 

ustalone dla wielolecia dla każdego punktu poddanego analizie (zał. 1, zał. 2) i na tej 

podstawie wskazuje się stany graniczne pozwalające ocenid poziom intensywności suszy 

(Tabela 4.2.4.4). 

Tabela 4.2.4.4  

Ocena intensywności niżówki/suszy hydrogeologicznej 

– wystąpienie płytkiej niżówki (suszy) 

hydrogeologicznej 
SNG ≥ G > ½ (SNG + NNG) 

– wystąpienie głębokiej niżówki (suszy) 

hydrogeologicznej 
G ≤ ½ (SNG + NNG) 
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Rysunek 4.2.4.6  Mapa występowania okresów głębokiej suszy hydrogeologicznej 

Po przedstawieniu na mapach (Rysunek 4.2.4.6, Rysunek 4.2.4.7.) możliwa jest 

analiza intensywności suszy wskazująca, że najwyższy > 20 % udział okresów głębokiej suszy, 

zdefiniowanej stanami wód poniżej ½(SNG+NNG), ma miejsce we wschodniej części JCWPd 

nr 108, w zlewniach Bystrzycy i Ślęzy, czyli w części  równinnej, ale szereg punktów o 

wartościach z zakresu 10-20 % występuje  także w górnych częściach tych zlewni, a także 

zlewni Oławy i Krynki, blisko granicy bloku przedsudeckiego i Sudetów, w rejonie G. Sowich  

i Wzgórz Niemczaosko-Strzelioskich.  Na południowym-wschodzie obszaru (JCWPd nr 87, 

108, 127, 210) dominują stosunkowo krótkie okresy głębokiej suszy w zakresie 2,5-10 %. 

Także wszystkie punkty w JCWPd 76, z których większośd dotyczy obserwacji monitoringu 

granicznego w rejonie Gubina mają wartości < 10 %. W części północnej, wzdłuż doliny Odry, 

wszystkie 4 punkty wykazują najniższe wartości < 2,5 %, na co wpływ ma stabilizująca rola 

strefy drenażu w dolinie Odry. Natomiast na obszarze Sudetów (głównie JCWPd 107 i 126) 

przeważają wartości z najniższych zakresów < 5 %.  
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Oprócz wcześniej wskazanych podstawowych okresów występowania długotrwałych 

susz hydrogeologicznych można wyznaczyd krótkotrwałe okresy występowania płytkiej suszy 

hydrogeologicznej, jak np. w 2008 r. w punkcie II/633/1 w miejscowości Łącznik w powiecie 

prudnickim (zał. 1) lub w 2007 r. dla źródła nr II/661/1 w rejonie Rudziczki, również  

w powiecie prudnickim (zał. 3). Interpretacja obszarowa płytkiej suszy (Rysunek 4.2.4.7) 

wskazuje, że w północnej części obszaru, w pasie centralnym i bliżej doliny Odry, przeważają 

wartości z niskiego przedziału 5-10 %. W części środkowej i SE wartości są bardzo 

zróżnicowane od 5 % do 25 %, a zdarzają się też wartości wyższe (punkt II/664/1- źródło  

w Ceroczycach koło Ziębic). W Sudetach w większości są to niskie wartości poniżej 10 %, ale  

w punktach: II/718/1 – źródło koło Różanki w gm. Międzylesie i II/607/1 – źródło w rejonie 

Szczytnej, jest to nawet > 25 %, podobnie jak w rejonie Pogórza Izerskiego i Kaczawskiego  

i Równiny Chojnowskiej (punkty II/646/1 i II/459/1 odpowiednio w rejonie Gierałtowa  

i Warty Bolesławieckiej). Zatem układ ten potwierdza wcześniej analizowane rozkłady 

przestrzenne zjawiska suszy na badanym obszarze. 

 
Rysunek 4.2.4.7 Mapa występowania okresów płytkiej suszy hydrogeologicznej 
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Aby umożliwid pełniejszą przestrzenną analizę zjawiska suszy hydrogeologicznej 

należy z przeliczonych wartości punktowych przejśd na interpretację obszarową. W tym celu 

wykonano interpolację metodą krigingu, po uprzednim odrzuceniu skrajnie niskich  

i wysokich wartości. Uzyskano bardzo wiarygodny rozkład przestrzenny (Rysunek 4.2.4.8). 

Obszary o najwyższym udziale okresów suszy hydrogeologicznej, powyżej 30 %, występują 

głównie w obszarze północno-wschodnim, obejmując JCWPd 79, JCWPd 80, JCWPd 96, 

JCWPd 97, JCWPd 110 oraz północny fragment JCWPd 127. Obszary o zdecydowanie bardziej 

lokalnym występowaniu najwyższych wartości, to środkowa częśd JCWPd 125 i JCWPd 108. 

W pierwszym przypadku jest to efekt obserwacji źródła II/607/1, drenującego wody  

z kredowego szczelinowatego zbiornika w masywie Gór Stołowych, który w okresach suchych 

szybko ulega drenażowi. Wody podziemne, przy znacznych spadkach hydraulicznych, 

odpływają systemami szczelin w spękanych piaskowcach. W drugim przypadku chodzi  

o rejon przedpola Sudetów na Równinie Świdnickiej, gdzie na wschód od doliny Bystrzycy,  

w Zebrzydowie, zlokalizowana jest stacja hydrogeologiczna nr I/710(1-3). Obserwacje  

w dwóch głębszych otworach (płytszy i głęboki poziom neogeoski) wykazują dośd dużą 

podatnośd na występowanie długich, w tym wypadku kilkuletnich okresów suszy. Płytki 

czwartorzędowy poziom ma zdecydowanie niższe wartości, dlatego do analizy przyjęto tu 

wartośd wypadkową. Podobnie, lokalnie podwyższone wartości, występują jeszcze w trzech 

innych lokalizacjach na zachodzie obszaru. W całej środkowej i północnej części obszaru 

dominuje zakres rzędu 25-28 %. Natomiast wartości poniżej 25 % stwierdzono na SW,  

w środkowej części Sudetów, gdzie obejmują w całości JCWPd nr 107 i nr 94 oraz  

w większości JCWPd nr 93, a także na południowym-wschodzie, w rejonie Masywu Ślęży, 

Wzgórz Strzelioskich i Równiny Grodkowskiej. 

Po przeprowadzonej interpolacji dokonano klasyfikacji według 5 przedziałów 

przyjętych na podstawie kolejnych percentyli ze zbioru interpolowanych wartości. 

W celu dopasowania uzyskanych wyników do specyfiki występujących na tym 

obszarze regionów geograficznych (Kondracki, 2000), dodatkowo sporządzono mapę 

głównych wydzieleo fizyczno- geograficznych (Rysunek 4.2.4.9), w tym na SW: Sudety, 

Pogórze Izerskie z Kaczawskim, wzgórza i obniżenia na przedpolu Sudetów oraz Równinę 
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Chojnowską i Legnicką z Borami Dolnośląskimi i Wysoczyzną Lubioską; obszar równin na SE 

(w tym Równina Wrocławska, Równina Oleśnicka i Równina Opolska) i obszar równin na 

północy. Ponieważ pozycja w systemie hydrodynamicznym warunkuje intensywnośd  

i przebieg niżówki i tym samym potencjalnej suszy, zdecydowano dodatkowo wydzielid 

dolinę Odry, jako regionalną bazę drenażu całego obszaru. Należy równocześnie pamiętad, że 

brak opadów i zasilania infiltracyjnego dotyka najszybciej i w największym stopniu obszarów 

alimentacji, gdzie formowane są zasoby wód podziemnych, dlatego na północy wydzielono 

także pas Wzgórz Dalkowskich i Wzgórz Trzebnickich, również z uwagi na ich genezę. 

 
Rysunek 4.2.4.8  Występowanie okresów suszy hydrogeologicznej 
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Rysunek 4.2.4.9  Rozkład punktów monitoringu na tle rodzaju wydzieleo geograficznych. 

Na wykonanych warstwach tematycznych przeprowadzona została analiza 

wielokryterialna, uwzględniająca statystyczny wpływ zarówno wyinterpretowanych 

obszarów suszy, jak też pozycji w układzie fizyczno-geograficznym. 

W ten sposób zidentyfikowano obszary silnej (klasa I), średniej (klasa II), 

umiarkowanej (klasa III), słabej (klasa IV) i bardzo słabej (klasa V) suszy hydrogeologicznej 

(Rysunek 4.2.4.10). 
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Rysunek 4.2.4.10   Mapa rozkładu intensywności suszy hydrogeologicznej 

W przypadku najdłuższych ok. 25-30 letnich obserwacji, czyli dla 13 punktów, warto 

przeanalizowad linie trendu wyznaczonych wartości suszy (zał. 1-4). Z analizy należy odrzucid 

punkty związane z monitoringiem odwadniania kopalo, gdzie trend opadający jest oczywisty. 

W przypadku poziomów wodonośnych o napiętym zwierciadle wody jest to 13 punktów. 

Wyniki wskazują, że w ponad połowie przypadków (8) ma miejsce tendencja wzrostowa,  

2 wykazują stabilizację, natomiast jedynie w pozostałych 3 punktach zaznacza się trend 

opadający. Są to punkty: II/30/3, II/603/1 i II/646/1. Dla punktów o swobodnym zwierciadle 

wody z odpowiednio długim okresem obserwacji (5 punktów) linia trendu opada jedynie  

w jednym przypadku II/453/1. Zatem właśnie na obszary JCWPd, w których obserwuje się 

tendencję spadkową należy zwrócid szczególną uwagę.  

Jeden z wymienionych punktów leży w Wilkanowie (II/603/1) i ujmuje płytki porowo-

szczelinowy poziom wodonośny w piaskowcach kredy górnej Cr3. Należy w tym miejscu 

podkreślid, że leżący w pobliżu otwór w Długopolu Zdr. (II/452/1), ujmujący głęboki poziom 
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wodonośny również w utworach górnej kredy (głębokośd otworu 277 m) wykazuje  

już zdecydowanie trend rosnący, co świadczy o większej podatności na narastanie zjawiska 

suszy hydrogeologicznej w płytszych horyzontach wodonośnych. Dlatego również punkt 

II/646/1 w Gierałtowie-Wykrotach, ujmujący płytki poziom wodonośny w utworach neogenu 

wykazuje od 1988 r. właśnie spadek linii trendu.  

Taka tendencja znajduje potwierdzenie w analizie źródeł. W ich przypadku 

obserwacje rozpoczęły się pod koniec lat 80-ych (9 punktów z 10) i 5 wykazuje trend 

opadający (II/607/1, II/619/1, II/657/1, II/664/1, II/687/1), a 4 rosnący, co też dowodzi, że  

w płytszych, przypowierzchniowych poziomach wodonośnych w obszarach górskich (jedno  

z tych źródeł położone w Czeroczycach - II/664/1 w górnej zlewni Oławy dotyczy Wzgórz 

Niemczaosko-Strzelioskich) istnieje większa tendencja do narastania suszy niż na pozostałym 

obszarze. Zwłaszcza, gdy jak w przypadku źródła II/607/1 w G. Stołowych, drenuje ono 

szczelinowy horyzont wodonośny w piaskowcach kredowych. Należy jednak pamiętad  

o nieco krótszym przyjętym okresie do interpretacji niż w przypadku pozostałych punktów.  

Otwór w Gorzycach Wlk. (II/30/3), położony w źródłowej części zlewni Baryczy, 

również o tendencji opadającej linii trendu, ujmuje płytki czwartorzędowy poziom 

wodonośny na głębokości 44 m i znajduje się na obszarze szczególnie predestynowanym do 

pojawiania się suszy. Jest to jednocześnie punkt o najdłuższym okresie obserwacji – od 1975 

r., zatem jego przydatnośd do analiz suszy w tym rejonie jest na pewno jednoznaczna. Mimo, 

że na obszarze zlewni Baryczy i w bezpośrednim sąsiedztwie jest w sumie zlokalizowanych  

11 punktów monitoringu, to wiele z nich ma zbyt krótki okres obserwacji, a np. w kilku 

punktach (II/408/1, II/699/1, II/748/1), mimo rozpoczęcia monitoringu, został on zakooczony 

już po kilku czy kilkunastu latach. Warto tu jednak zwrócid uwagę na punkt II/694/1, leżący  

w Pełczynie przy granicy zlewni, gdyż obserwacje poziomu wodonośnego na głębokości 312 

m w marglisto-wapiennych utworach triasu, obejmują okres 20 lat i w całym tym okresie jest 

obserwowany stały znaczący spadek zwierciadła o ok. 8 m. W Pełczynie jest jednak 

zlokalizowane ujęcie wód podziemnych należące do Przeds. Wodn.-Kan. o wydajności, 

według pozwolenia wodnoprawnego, w wysokości 300 m3/d, dlatego nie uwzględniano tego 

punktu w ostatecznej analizie. 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

82 

 

Na podstawie wykazanych zależności bardzo trudno jest jednoznacznie wskazad 

obszary, na których występuje nasilenie przebiegu wahao i zjawiska suszy hydrogeologicznej. 

W wielu przypadkach czynnikiem stabilizującym jest np. strefa drenażu doliny Odry czy też 

innych głównych rzek, zwłaszcza w odniesieniu do płytszych horyzontów wodonośnych.  

Raczej, tak jak opisano, należy oczekiwad ewentualnego szybszego narastania problemu 

suszy w płytszych poziomach wodonośnych, szczególnie na obszarach górskich, czyli tam 

gdzie wody pierwszego poziomu np. w zwietrzelinach, stanowią podstawowe źródło 

zaopatrzenia z płytkich ujęd drenażowych i źródeł jako takich.  

4.2.5. Susza a ekosystemy naturalne 

Funkcjonowanie i potrzeby wodne środowiska naturalnego w warunkach suszy są 

naturalnym stanem, który wpisany jest w ekosystemy. Niedobory wody wywołane suszą 

związane czy to z wahaniami stanów wody w rzece czy zmianą położenia zwierciadła wód 

podziemnych z punktu widzenia zachowania bioróżnorodności są zjawiskami pozytywnymi 

(Diagnoza … KZGW 2010). Sezonowe wahania poziomu uwilgotnienia siedlisk decydują  

o właściwym funkcjonowaniu i warunkują zróżnicowanie biologiczne ekosystemów wodnych 

i od wód zależnych. Należy jednak pamiętad że o stanie ekosystemów decydują nie tylko 

zmiany uwilgotnienia a także inne czynniki, takie jak ciągłośd i jakośd warunków. Czynnikami 

wymienianymi jako niekorzystnie wpływające na ekosystemy od wód zależne są:  

 zmiany reżimu hydrologicznego, co ważne w szczególności eliminacja występowania 

wezbrao wiosennych,  

 intensywne użytkowanie zasobów wód (czyli nadmierne pobory wody),   

 oddziaływania odwadniających systemów melioracyjnych,  

 zaburzenia ciągłości hydromorfologicznej cieków, w tym zakłócenia łączności korytarzy 

ekologicznych. 

 

Wśród powyższych czynników nie wymienia się niedoborów wody kształtowanych 

przez suszę. Negatywny wpływ na ekosystemy mają warunki niedoborów wywołane 

działalnością antropogeniczną, czyli nadmiernym odprowadzeniem wód systemami 

melioracyjnymi oraz obniżenia dostępności i ilości zasobów wodnych przez ich nadmierną 
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(rabunkową) eksploatację. Zgodnie z powyższym susza hydrologiczna czy hydrogeologiczna 

nie są czynnikami, które degradują strukturę i ograniczają lub przekształcają 

funkcjonalnośd ekosystemów naturalnych (od wód zależnych) (Diagnoza … KZGW 2010). 

Niemniej jednak w celu rozpoznania charakteru i typów istniejących w granicach 

RZGW we Wrocławiu siedlisk od wód zależnych przeprowadzono analizę przeglądową.  

Z danych udostępnionych przez Dyrekcję Generalną Lasów Paostwowych (DGLP) wybrano 

informacje na temat 4 typów siedlisk od wód zależnych (3 torfowiskowe i 1 łęgowe). 

Siedliska wybrane do analizy to (Rysunek 4.2.5.1; Rysunek 4.2.5.3): 

7110 - TORFOWISKA WYSOKIE Z ROŚLINNOŚCIĄ TORFOTWÓRCZĄ,  

7140 - TORFOWISKA PRZEJŚCIOWE I TRZĘSAWISKA,  

7230 - GÓRSKIE I NIZINNE TORFOWISKA ZASADOWE O CHARAKTERZE MŁAK, 

TURZYCOWISK I MECHOWISK,  

91E0 - ŁĘGI WIERZBOWE, TOPOLOWE, OLSZOWE I JESIONOWE.  

 
Rysunek 4.2.5.1 Mapa rozmieszczenia siedlisk torfowiskowych i łęgowych w granicach RZGW we 

Wrocławiu 

(Źródło:  Dane Lasów Paostwowych uzyskane e ramach Inwentaryzacji Przyrodniczej2007). 
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Pod względem liczebności poszczególnych grup siedlisk największy udział mają łęgi, 

których występowanie ściśle związane jest z bliskością dolin rzecznych a zatem na siedliska te 

przede wszystkim oddziałuje susza hydrologiczna. Natomiast wahania wód podziemnych  

i długotrwałe okresy posuchy atmosferycznej kształtują uwilgotnienie siedlisk 

torfowiskowych.  

Stan siedlisk łęgowych i torfowiskowych przedstawiono na poniższej mapie i wykresie 

(Rysunek 4.2.5.2). W ogólnej populacji siedlisk od wód zależnych stan właściwy stwierdzono  

w 14,4 % liczby siedlisk. Blisko 50 % ekosystemów torfowiskowych i łęgowych wykazywało 

stan niezadowalający. Niemniej jednak przyczyną nie są warunki naturalnego i cyklicznie 

występującego zjawiska suszy lecz antropopresja jaką wywierają m.in. działania 

melioracyjne.  
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Rysunek 4.2.5.2 Stan poszczególnych typów siedlisk torfowiskowych (7110,7140,7230) i łęgowych 

(91E0) wg udziału powierzchni w danej klasie stanu.  

Objaśnienia: A - siedliska w stanie właściwym (przekształcenia antropogeniczne znikome);  

B - siedliska w stanie niezadowalającym (średni poziom przekształceo antropogenicznych);  

C -  siedliska w stanie złym (znacznie przekształcone). 

 
Rysunek 4.2.5.3 Mapa występowania zbiorowisk mokradłowych (ekosystemów od wód zależnych)  
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Podstawowe formy ochrony na analizowanym terenie to 3 Parki Narodowe,  

20 Parków Krajobrazowych. Obszary chronione w ramach sieci Natura2000 występują  

w łącznej liczbie 160 z czego 89,4 % to Specjalne Obszary Ochrony (SOO).  

A  

B  
Rysunek 4.2.5.4 Mapy zasięgu obszarów chronionych: A - Parki Narodowe, Krajobrazowe i rezerwaty, 
B - obszary Natura2000 

Zaspokojenie potrzeb wodnych środowiska naturalnego, w tym w szczególności 

ochrony cennych przyrodniczo ekosystemów od wód zależnych z uwagi na dowiedziony brak 

wpływu suszy na ich bioróżnorodnośd i funkcjonowanie nie było przedmiotem analiz 

ilościowych (ilości zasobów wodnych potrzebnych ekosystemom). Priorytetem jest  
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by użytkowanie wód respektowało zachowanie przepływu nienaruszalnego oraz pobór wód 

podziemnych nie odbywał się w sposób rabunkowy. W dalszych częściach opracowania,  

w elemencie poświęconym hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy i wyznaczeniu 

priorytetowych obszarów w które należy skierowad działania łagodzące, wykorzystano dane 

na temat aspektu związanego z ekosystemami. Mianowicie jako jedno z kryteriów 

hierarchizacji przyjęto dane nt. udziału powierzchni zlewni zajętej przez ekosystemy 

torfowiskowe, łęgowe wraz z obszarami chronionymi (Rysunek 4.2.5.5). 

 
Rysunek 4.2.5.5 Mapa zlewni 3rzędu wg udziału sumy obszarów zajętych przez torfowiska i łęgi wraz 

z terenami chronionymi (PN, PK, Natura2000) 
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5.   Analiza potrzeb wodnych użytkowników i wyznaczenie obszarów 

narażonych na skutki występowania suszy (ELEMENT C) 

 

5.1.   Analiza potrzeb wodnych użytkowników i środowiska przyrodniczego (aspekty 

I, II, III) 

5.1.1. Potrzeby wodne użytkowników na tle rezerw zasobowych wód podziemnych 

Zgodnie z przedmiotem zamówienia (ELEMENT C) w niniejszej części opracowania 

należy uzyskane wyniki wydzieleo obszarów narażonych na skutki suszy odnieśd do wielkości 

i rodzaju potrzeb wodnych użytkowników tj. zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną  

do spożycia (aspekt I) oraz zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, w tym w szczególności 

rolnictwa (aspekt II).  

Wyznaczenie okresów pojawiania się, intensywności i częstotliwości występowania 

suszy hydrogeologicznej zostało przeprowadzone w ramach elementu B i uzyskane wyniki 

stały się podstawą dla przedstawienia tego zagadnienia na tle potrzeb wodnych obszaru. 

Poniżej mapy wynikowe rozkładu przestrzennego suszy hydrogeologicznej (wyniki elementu 

B). 

 
A 

 
 B 

Rysunek 5.1.1.1 Rozkład przestrzenny suszy hydrogeologicznej   

A - Występowanie okresów suszy hydrogeologicznej *%+ - procentowy czas występowania suszy w wieloleciu; B 

- Intensywnośd suszy hydrogeologicznej 
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Zestawienie i porównanie zasięgów obszarów narażonych na zjawisko suszy 

hydrogeologicznej (obszary, w których stwierdzono suszę w przeszłości) z rozkładem 

przestrzennym użytkowania wód podziemnych, pozwoliło na wskazanie obszarów 

narażonych na skutki suszy. Bowiem za obszar narażony na skutki suszy hydrogeologicznej 

uznano region, w którym może dojśd do potencjalnego niedoboru wód na cele zaopatrzenia 

ludności oraz gospodarki. Jako jednostkę podstawową niniejszej analizy przyjęto jednolite 

części wód podziemnych (JCWPd), a dodatkowo obszary SCWP. Poniżej zamieszczono 

zestawienie JCWPd znajdujących się w granicach RZGW Wrocław (Tabela 5.1.1.1). 

Wydzielonych zostało 27 JCWPd o zróżnicowanej powierzchni, przy czym największą  

4258,3 km2 ma JCWPd nr 109, natomiast najmniejszą JCWPd nr 123 - 6,7 km2. 

Tabela 5.1.1.1 

JCWPd w regionie RZGW Wrocław 

L.p. Nr JCWPd              Powierzchnia  [km
2
] 

1 68 1741,1 
2 69 2366,2 
3 76 1171,2 
4 77 2654,7 
5 78 1730,7 
6 79 3819,9 
7 80 1723,4 
8 92 694,7 
9 93 1981,2 

10 94 2261,4 
11 95 1722,3 
12 96 1744,6 
13 97 1584,9 

14 105 332,8 
15 106 (r. wodny Izery) 48,7 
16 107 1191,8 
17 108 2753,8 
18 109 4258,3 
19 110 2113,3 
20 122 (r. wodny Łaby) 19 
21 123 (r. wodny Metuje) 6,7 
22 124 62,6 
23 125 1038,6 
24 126 453,1 
25 127 1877 
26 137 (r. wodny Metuje) 92,7 
27 138 (r. wodny Orlicy) 

 Orlicy) 

71,1 

 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

90 

 

Jako punkt odniesienia w ocenie narażenia na skutki suszy przyjęto przede wszystkim 

wielkośd rzeczywistych poborów oraz analizę poborów wód podziemnych i rezerw 

zasobowych w obszarach SCWP i JCWPd. W tym celu zestawiono łączne pobory rzeczywiste 

w całym, obszarze RZGW, wyrażając je w wartościach bezwzględnych przypadających na 

podobszary bilansowe (SCWP). Statystycznie jednak najlepszą charakterystykę eksploatacji 

uzyskamy po przeliczeniu poborów w określonym obszarze przypadających na jednostkę 

powierzchni. Dlatego na kolejnej mapie (Rysunek 5.1.1.2) przedstawiono wartości modułowe 

poboru w poszczególnych scalonych częściach wód. Wówczas jednoznacznie można wskazad 

te obszary, gdzie rozbiór wód podziemnych na określonej powierzchni jest 

najintensywniejszy. Do takich obszarów należy zaliczyd cały południowo-wschodni fragment, 

obejmujący zlewnię Małej Panwi, południową częśd zlewni Stobrawy (zlewnia 

Budkowiczanki) i w dużej części najbardziej południową zlewnię Odry od granicy obszaru do 

Małej Panwi. Najwyższe wartości > 45 m3/d· km2 występują również w JCWPd 124, czyli  

w górnej zlewni Ścinawki, w Obniżeniu Mieroszowskim oraz na fragmencie zlewni Nysy 

Łużyckiej w rejonie Zgorzelca oraz na odcinku ujściowym. Wysokie przedziały od 12 do  

46 m3/d·km2 występują na większości obszaru w północnej części RZGW, a także na 

południu, w Sudetach i na ich przedpolu - w górnej części zlewni Bobru i zlewni Bystrzycy. 

Jednak ostatecznie presja wynikająca z eksploatacji wód podziemnych jest oceniana głównie 

na podstawie porównania rzeczywistych poborów do wielkości zasobów. 

Przed kolejnym krokiem analiz, na wstępie należy zaznaczyd, iż skutkiem suszy 

nazywamy sytuację, w której w przypadku zaistnienia zjawiska suszy hydrogeologicznej 

wystąpią problemy z zapewnieniem wystarczającej ilości zasobów na cele poboru. Zatem 

obszary narażone na skutki suszy to takie, w których istnieje prawdopodobieostwo 

zagrożenia wydatku ujęd. 
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Rysunek 5.1.1.2 Mapa rozkładu rzeczywistego poboru wód podziemnych w przeliczeniu na 

powierzchnię SCWP na tle obszarów JCWPd 

Zestawienie stopnia użytkowania z danymi na temat suszy na mapach (Rysunek 

5.1.1.3, Rysunek 5.1.1.4) wskazuje, że za potencjalnie najbardziej zagrożone wytworzeniem 

się niedoborów zasobów pod wpływem suszy jednolite części wód podziemnych należy 

uznad południowy fragment JCWPd nr 69 oraz północną częśd JCWPd nr 79, gdyż zarówno  

w ocenie pozwoleo wodnoprawnych, jak też poborów rzeczywistych, są tu SCWP z oceną 

braku rezerw zasobów wód podziemnych. I jednocześnie są to obszary klasyfikowane jako 

średniej lub umiarkowanej intensywności suszy hydrogeologicznej. Również w południowej 

części  JCWPd nr 97 należy wskazad potencjalne zagrożenie, gdyż wykazano tu brak rezerw 

na poziomie rzeczywistych poborów i jednocześnie cały ten obszar zaliczono do średniej 

intensywności suszy. Podobnie jest w górnej części zlewni Małej Panwi (JCWPd 110).  

Do najbardziej narażonych należy włączyd również  obszary w Sudetach, w tym rejon depresji 

śródsudeckiej (zwłaszcza Obniżenie Mieroszowskie, czyli górna częśd Obniżenia Ścinawki,  

a także G. Stołowe z uwagi na specyfikę występowania wód podziemnych w masywie 
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szczelinowatych piaskowców kredy), gdzie występują scalone części o niskich i średnich 

rezerwach w zestawieniu z rzeczywistymi poborami, które są  jednocześnie deficytowe  

w odniesieniu do pozwoleo wodnoprawnych. Takim obszarem jest też rejon niecki żytawskiej 

(JCWPd 105), gdzie występują obszary deficytowe i nakłada się odwodnienie górnicze.  

Na pozostałym obszarze występują scalone części wód ze wskaźnikiem brak-deficyt rezerw 

zasobów, ale tylko w odniesieniu do pozwoleo wodnoprawnych, zatem należy te obszary 

określid jako umiarkowanie lub słabo narażone w zależności od występującej klasy 

intensywności suszy. 

 
Rysunek 5.1.1.3 Mapa rozkładu okresów suszy na tle rezerw zasobów wód podziemnych w 

odniesieniu do poborów na poziomie pozwoleo wodnoprawnych 
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Rysunek 5.1.1.4  Mapa rozkładu okresów głębokiej suszy na tle rezerw zasobów wód podziemnych w 

odniesieniu do poborów rzeczywistych 

 

Wskazanie obszarów o największych poborach, skutkujących ograniczeniem rezerw 

zasobowych, na tle obszarów narażonych na skutki suszy pozwala na identyfikację obszarów 

o najsilniejszym potencjale wystąpienia problemów z realizacją potrzeb wynikających  

z wielkości popytu na zasoby wodne.  
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5.1.2.  Potrzeby wodne i wpływ działalności górniczej na zasoby wód podziemnych 

Na położenie zwierciadła wód podziemnych, oprócz eksploatacji ujęd, wpływ mają 

także inne czynniki antropogeniczne. Dotyczy to przede wszystkim odwodnienia kopalo, 

zarówno głębinowych jak też odkrywkowych. Ich wieloletnia działalnośd wpływa bardzo 

istotnie na obniżanie stanu zwierciadła i zasobów wód podziemnych i tym samym staje się 

jednym z ważniejszych czynników warunkujących podatnośd i zagrożenie suszą 

hydrogeologiczną na danym obszarze. 

Na obszarze RZGW we Wrocławiu eksploatacja górnicza, która stwarza takie 

zagrożenie dotyczy obszarów:  

 rejonu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego, w którym odwadnianie górnicze 
zaznacza swój duży wpływ na obszarze SO0609, SO0610, SO0704, SO0708, SO1108, 
SO1110, SO1112, SO1113, (JCWPd nr: 77, 78, 94, 95); 

 zakładów górniczych takich jak Tarnów Opolski i Strzelce Opolskie oraz w mniejszym 
stopniu Górażdże i Gogolin, zlokalizowanych w SO1101, SO1102, SO0406  (JCWPd 110  
i 127); 

 rejonu niecki żytawskiej – system odwodnienia Kopalni Węgla Brunatnego „Turów”, 
położonej na obszarze SO0502, oddziałującej także na SO0504 (JCWPd  105); 

 rejonu systemu drenażu górniczego niemieckich  kopalo odkrywkowych węgla 
brunatnego (rejon Gubina), zlokalizowanego na obszarze SO0511 (kopalnia Janschwalde) 
(JCWPd  76). 

W przypadku Triasu Opolskiego ilośd pompowanych przez zakłady wydobywcze wód 

ze zbiornika GZWP 333 jest kilkakrotnie wyższa od eksploatowanych dla potrzeb 

wodociągowych. Na przykład w latach 2002-2005, czyli w okresie występowania jednej  

z największych susz, było to przeciętnie ponad 80 tys. m3/d. Przedsiębiorstwo „Opolwap” 

(grupa Lhoist) wydobywa w rejonie Tarnowa Opolskiego średnio 60-65 tys m3/d (2002-2005).  

A na przykład w kopalni wapienia „Górażdże”, wkroczenie w 2004 r. frontu eksploatacji  

w strefę zawodnioną spowodowało, że od 2006 r. nastąpiło podwojenie średnich dopływów 

wody do wyrobisk, na co wpływ miała też obecnośd silnych opadów po wcześniejszym 

okresie suszy  (Kryza H. i inni, 2010). Mimo znaczących zasobów, nadmierna eksploatacja  

w szczelinowo-krasowo-porowych poziomach wodonośnych przyczynia się do znacznego 
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obniżania zwierciadła i dużego tempa wymiany wód, co powoduje także pogorszenie ich 

jakości.  

Zagrożenie ze strony odwadniania górniczego nakłada się na problem suszy 

hydrogeologicznej także na obszarze Legnicko Głogowskiego Okręgu Miedziowego LGOM 

(zlewnie: Rudnej, Zimnicy, Szprotawy i bezpośrednia Odry). Bardzo duża zmiana warunków 

hydrogeodynamicznych jest związana z odwadnianiem wyrobisk górniczych złoża rud miedzi 

i górotworu otaczającego kopalnie głębinowe: Lubin, Polkowice, Rudna, Sieroszowice, 

prowadzące działalnośd od lat 60-ych XX w. Zrealizowane w ostatnim okresie badania i prace 

naukowe, wykorzystujące numeryczne modele hydrodynamiczne, wskazują, że zasięg 

regionalnego wielowarstwowego leja depresji rozciąga się wzdłuż osi NW-SE na długości 

ponad 50 km i obejmuje, oprócz utworów triasu i permu monokliny przedsudeckiej, także 

głębsze neogeoskie poziomy wodonośne, które obok piętra czwartorzędowego stanowią 

podstawę zaopatrzenia w wodę. Biorąc pod uwagę kilkudziesięcioletni horyzont czasowy 

przewidywanej dalszej eksploatacji złóż miedzi, na pewno ten obszar należy poddad 

szczególnej uwadze także pod kątem narażenia na skutki suszy. Wpływ długotrwałego 

drenażu górniczego może się bowiem przejawiad również w użytkowych poziomach 

wodonośnych czwartorzędu, mimo braku jednoznacznego wpływu w chwili obecnej. 

Problemy związane z odwadnianiem kopalo odkrywkowych węgla brunatnego, 

zlokalizowanych w zlewni Nysy Łużyckiej, dotyczą po stronie polskiej rejonu niecki żytawskiej 

(Rysunek 5.1.5.), której centralną częśd zajmuje kopalnia „Turów” o głębokości ponad 200 m. 

Powierzchnia zlewni podziemnej ograniczonej wychodniami podtrzeciorzędowego podłoża, 

wynosi 90,5 km2, w tym obszaru odkrywki – 21 km2. Miąższośd utworów neogeoskich 

środkowej części niecki żytawskiej sięga średnio 250 m. W wyniku działalności górniczej  

i odwodnienia wyrobiska rozwinął się lej depresyjny o głębokości ok. 150 m, oddziaływujący 

również na stronę niemiecką i czeską.  

Również, sygnalizowany już wcześniej, problem drenażu górniczego  kopalo węgla 

brunatnego po stronie niemieckiej, w rejonie Gubina stanowi podobne zagrożenie w ujęciu 

współwystępowania z suszą hydrogeologiczną. 
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Rysunek 5.1.2.1 Lokalizacja kopalo węgla brunatnego w zlewni Nysy Łużyckiej (Dubicki A. et al., 2010) 

Obszar działalności górniczej oraz udokumentowanego oddziaływania na wody 

podziemne i powierzchniowe zajmuje tu powierzchnię 280 km2. Naturalną oś drenażu 

stanowi Nysa Łużycka, będąca jednocześnie granicą paostwa. Kompleks osadów 

kenozoicznych osiąga miąższośd 400 m. Aktualnie eksploatowane są właśnie pola odkrywek 

po stronie niemieckiej. Wody podziemne występują w czwartorzędowym (2 poziomy) oraz 

neogeoskim piętrze wodonośnym (5 poziomów). Przy czym użytkowe poziomy  

to plejstoceoski i nadwęglowy neogenu. Zlokalizowane są tu liczne ujęcia. Układ krążenia 

wód podziemnych i powierzchniowych został zakłócony od 1970 r., czyli od rozpoczęcia 

odwadniania kopalni Jänschwalde. W 1979 r. wzdłuż rzeki Nysy Łużyckiej zbudowany został 

ekran przeciwfiltracyjny, który miał stanowid barierę rozprzestrzeniania się leja depresji  

na stronę polską oraz ograniczenia infiltracji wód powierzchniowych z Nysy Łużyckiej (Raport 

RZGW, 2007). 
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Dane monitoringowe i badania hydrogeologiczne potwierdzają trwałe obniżanie się 

zwierciadła wód podziemnych. Po stronie polskiej nastąpiło obniżenie zwierciadła wody  

(Raport RZGW, 2007): 

 w poziomie podwęglowym – średnio o ok. 20 m 

 w poziomie międzywęglowym  - średnio o ok. 35 m 

 w poziomie nadwęglowym – średnio o 1 m 

 w poziomie czwartorzędowym – średnio o 1,5-2 m. 

 
Ocena bilansowa przeprowadzona metodą modelowania wykazała istnienie stałego 

wzrostu odpływu wód podziemnych z polskiej strony na niemiecką w ilości do 420 m3/godz. 

Obliczono, że w strefie oddziaływania kopalni Jänschwalde przepływ Nysy Łużyckiej 

zmniejsza się o 4,5 m3/s. Największe obniżenie poziomu wód podziemnych zanotowano  

w otworach zlokalizowanych w centralnej i południowej części sieci monitoringowej, 

położonych w odległości 2-2,5 km od krawędzi kopalni Jänschwalde (obniżenie 28-49 m) 

(Raport RZGW, 2007).  

Fakt ten znajduje odzwierciedlenie w bardzo wyraźnym stałym opadaniu zwierciadła 

wód podziemnych w zdecydowanej większości piezometrów zlokalizowanych w neogeoskim 

poziomie wodonośnym (nr: 102011, 102014, 102022, 102024, 102025, 102027), który 

pozostaje w zasięgu leja depresji kopalni Jänschwalde. Spadki są rzędu 3 m na przestrzeni lat 

1985-2010, a w przypadku punktu 102024 ujmującego poziom wodonośny na głębokości  

71 m i najbardziej na zachód wysuniętego spośród analizowanych punktów, jest to  

25 m różnicy. Większośd pomiarów czwartorzędowego poziomu wodonośnego  

o swobodnym zwierciadle wody (studnie kopane) nie wykazuje takiego wpływu (punkty: 

102012, 102013, 102019, 102020, 102021) i w ostatnich 20 latach mają trend rosnący. Ale 

studnia nr 102018 mierzona od 1975 r., ma wyraźny trend opadający, a zwierciadło obniżyło 

się o ok. 1,5 m. 

Należy brad jednak pod uwagę, że w czwartorzędowym poziomie wodonośnym,  

w punktach zlokalizowanych wzdłuż Nysy Łużyckiej, wszelkie niedobory mogą byd 

rekompensowane dopływem wody z rzeki, toteż wpływ odwodnienia nie jest obecnie 

obserwowany (Dubicki et al., 2010). Prognoza rozwoju leja depresji powiązana z frontem 
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eksploatacji kopalni Jänschwalde wykazała, że lej depresji rozwinie się dalej w kierunku 

wschodnim na terytorium Polski do wysokości miejscowości Brody oraz w kierunku 

północnym do rejonu Gubina. W wyniku rozwoju leja depresji zagrożone jest 

funkcjonowanie ujęd wody Mielno i Węgliny, a obniżenie zwierciadła w płytkim poziomie 

wodonośnym może zagrozid egzystencji lasów, łąk, upraw rolnych, terenów i ekosystemów 

podmokłych  (Raport RZGW, 2007). Ponadto w niedalekiej przyszłości ma powstad nowy 

obiekt, diametralnie zmieniający stosunki wodne w tej okolicy. Enea S.A. oraz KWB „Konin” 

w Kleczewie S.A. powołały przedsiębiorstwo, którego celem jest poszukiwanie złóż węgla 

brunatnego na terenie gmin Gubin i Brody, a w dalszej kolejności budowa kopalni 

odkrywkowej oraz elektrowni. Formalności związane z koncesją, pozwoleniami i innymi 

pracami przygotowawczymi będą trwały przynajmniej 10 lat. Niezbędne będzie odwodnienie 

złoża oraz budowa ścianki uszczelniającej wzdłuż Nysy Łużyckiej. Spowoduje to powiększenie 

zasięgu leja depresji w piętrze trzeciorzędowym i całkowite odwodnienie warstw 

nadkładowych. Nysa Łużycka na pewnym odcinku będzie z dwóch stron obudowana 

ekranami przeciwfiltracynymi i straci kontakt hydrauliczny z terenami ją otaczającymi 

(Dubicki et al., 2010). 

Z kolei kopalnie Reichwalde i Nochten, umiejscowione na wysokości miejscowości 

Przewóz (Rysunek 5.1.2.1), są oddalone od granicy polsko-niemieckiej, a dotychczasowy 

kontur odkrywki nie sięgnął zlewni Nysy Łużyckiej. Jednakże wyniki monitoringu 

prowadzonego od 1997 roku pokazują powolne obniżanie się zwierciadła wody w 

piezometrach ujmujących poziomy neogenu na terytorium Polski, nie przekraczające 3 m. 

Opadanie zwierciadła wody prawdopodobnie ulegnie zintensyfikowaniu, ponieważ plany obu 

kopalo zakładają przesuwanie frontu wydobycia surowca w kierunku granicy polsko-

niemieckiej (Dubicki i in., 2010). 
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5.1.3.  Potrzeby wodne użytkowników realizowane  z zasobów wód powierzchniowych 

(aspekt I i II) 

Wskazanie obszarów o największych poborach na tle zlewni narażonych na skutki 

suszy umożliwia identyfikację obszarów o najsilniejszym potencjale wystąpienia problemów 

z realizacją potrzeb wynikających z wielkością popytu na zasoby wodne. Ogólny rozdział wód 

powierzchniowych między głównych użytkowników w granicach RZGW we Wrocławiu jest 

następujący: 

Tabela 5.1.3.1 

Zestawienie ogólnej sumy poborów wód powierzchniowych 

udział poborów dopuszczalnych w ogólnej sumie poborów z ujęd wód powierzchniowych 

[%] 

33,1 0,1 66,8 

KOMUNALNE ROLNICZE  PRZEMYSŁ 

41130,72 106,46 83097,91 

[tys. m3] 

roczny pobór  

Szczegółową analizę obszarów których zasoby wód powierzchniowych są intensywne 

użytkowanie przeprowadzono po zsumowaniu dla każdej zlewni wartości rocznych poborów 

w danej kategorii użytkowników [tys. m3]. 

A  
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B  

Rysunek 5.1.3.1  Lokalizacja (A) i liczba (B) ujęd wód powierzchniowych na tle zlewni 3-rzędu. 

Na obszarze działania RZGW Wrocław zaopatrzenie w wodę do picia (aspekt I),  

jak i potrzeby gospodarcze (aspekt II) realizowane jest przede wszystkim w oparciu o ujęcia 

wód podziemnych. Jako obszar newralgiczny czyli zagrożony niedoborem wód na potrzeby 

zaspokojenia potrzeb użytkowników jest miasto Wrocław. Jako newralgiczny należy uznad 

także górskie zlewnie, które zaopatrywane są z ujęd powierzchniowych. 

Identyfikację poziomu potrzeb wodnych zapewnianych z wód powierzchniowych 

zrealizowano na podstawie poniższych przedziałów wielkości poborów. Podane przedziały 

wyznaczono w oparciu o wartości percentyli.  

Przedziały klasyfikacji intensywności poboru wód powierzchniowych na cele 

zaopatrzenia ludności (aspekt I) i sektora gospodarki (aspekt II) wyznaczono w oparciu  

o wielkości percentyli p25, p50, p75. 
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ASPEKT I ASPEKT II  

przyjęte przedziały 

[tys. m
3
] 

przyjęte przedziały 

[tys. m
3
] 

CHARAKTERYSTYKA INTENSYWNOŚCI 

POTRZEB WODNYCH 

Przypisana 

klasa 

1509 - 8662,5 123,8 - 24333,1 - BARDZO DUŻE POTRZEBY WODNE  I 

361,3 - 1508,9 23,5 - 123,7 - DUŻE  II 

123 - 361,2 0,8 - 23,4 - UMIARKOWANE III 

0 0 - MAŁE (brak poborów) IV 
 

ASPEKT II - 

przemysł 

ASPEKT II - 

rolnictwo 
 

przyjęte przedziały 

[tys. m
3
] 

przyjęte przedziały 

[tys. m
3
] 

CHARAKTERYSTYKA INTENSYWNOŚCI 

POTRZEB WODNYCH 

Przypisana 

klasa 

182,9 - 24331,1 6,0 - 84,0 - BARDZO DUŻE POTRZEBY WODNE  I 

32,8 - 182,8 2,6 - 5,9 - DUŻE  II 

0,8 - 32,7 0,1 - 2,5 - UMIARKOWANE III 

0 0 - MAŁE (brak poborów) IV 

Wyniki oceny intensywności użytkowania zasobów wód powierzchniowych 

zestawiono na poniższych mapach oraz w tabelach (rysunki od 5.1.3.2 do 5.1.3.5, tabele 

5.1.3.2, 5.1.3.3, 5.1.3.4). 
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Rysunek 5.1.3.2  Mapa sklasyfikowanych poborów jednostkowych na cele komunalne 

 
Rysunek 5.1.3.3  Mapa sklasyfikowanych poborów jednostkowych na cele gospodarcze ogółem  
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Rysunek 5.1.3.4  Mapa sklasyfikowanych poborów wód na cele zaopatrzenia przemysłu  

 
Rysunek 5.1.3.5  Mapa sklasyfikowanych poborów wód na cele zaopatrzenia rolnictwa  
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Największe pobory wód powierzchniowych ogółem koncentrują się w obrębie zlewni 

rzek: Nysa Łużycka, Ołobok, Stobrawa, Kaczawa, Bóbr do Kamiennej (l), Odra od Rudnej  

do Krzyckiego Rowu (p), Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l), Odra od Widawy do Kaczawy (l), 

Kamienna, Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia zb. Nysa, Bystrzyca, Obrzyca 

(zlewnie o numerach: 174, 158, 132, 138, 161, 153, 133, 137, 162, 125, 134, 156). 

Pobory na cele zaopatrzenia ludności w wodę do picia realizowane są w obrębie  

15 zlewni, z czego największe pobory maja miejsce w zlewniach wymienionych w tabeli 

5.1.3.2. 

Tabela 5.1.3.2    
Lista zlewni o bardzo dużych i dużych poborach wody na cele zaopatrzenia ludności (klasa I i II ): 

KOD HYDRO NAZWA ZLEWNI 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 

156 Obrzyca 

162 Kamienna 

134 Bystrzyca 

161 Bóbr do Kamiennej (l) 

125 Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia zb. Nysa 

138 Kaczawa 

121 Nysa Kłodzka do Ścinawki (l) 

174 Nysa Łużycka  

944 Czermnica (l) 

122 Ścinawka  

 

W 24 zlewniach zlokalizowane są ujęcia na cele zaopatrzenia przemysłu.  

Poniżej zestawienie zlewni o największych poborach wód na ten cel. 

Tabela 5.1.3.3    

Lista zlewni o bardzo dużych i dużych poborach wody na cele zaopatrzenia przemysłu  (klasa I i II ): 

KOD HYDRO NAZWA ZLEWNI 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 

161 Bóbr do Kamiennej (l) 

125 Zlewnia zb. Otmuchów - Nysa Kłodzka - zlewnia zb. Nysa 

138 Kaczawa 

174 Nysa Łużycka  

163 Bóbr od Kamiennej do Szprotawy (p) 

117 Odra od Kłodnicy do Małej Panwi (p) 

118 Mała Panew (p) 

137 Odra od Widawy do Kaczawy (l) 

153 Odra od Rudnej do Krzyckiego Rowu (p) 
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132 Stobrawa 

158 Ołobok 

134 Bystrzyca 

121 Nysa Kłodzka do Ścinawki (l) 

166 Kwisa 

123 Nysa Kłodzka od Ścinawki do zb. Otmuchów 

168 Czerna Wielka 

147 Barycz od Orli do Polskiego Rowu (p) 

(zlewnie nie uwzględnione w wykazie są to obszary, w których pobory wód na cele gospodarcze nie  

są zagrożone i nie stanowią priorytetu w kolejności zaspokajania potrzeb użytkowników) 

 

Problem zaopatrzenia w wodę związany jest z jednej strony z pracami 

nawodnieniowymi (aspekt rolnej produkcji roślinnej) zaś pobory na cele pojenia zwierząt 

gospodarskich i rybackiej gospodarki stawowej odnoszą się do aspektu zwierzęcej produkcji 

rolnej. Z uwagi na brak danych nie przeprowadzono rozdziału poboru na cele obu typów 

produkcji rolnej. Generalnie wody do celów rolniczych, stanowią jedynie niewielki odsetek 

ujmowanych wód powierzchniowych i pobierane są jedynie w poniższych 6 zlewniach: 

 

 

Tabela 5.1.3.4 

Lista zlewni z których realizowane są pobory wód powierzchniowych na cele rolnicze 

kod hydro nazwa zlewni 

154 Krzycki Rów 

168 Czerna Wielka 

117 Odra od Kłodnicy do Małej Panwi (p) 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 

121 Nysa Kłodzka do Ścinawki (l) 

174 Nysa Łużycka  

 

5.1.4.  Potrzeby wodne środowiska przyrodniczego (aspekt III) 

Potrzeby wodne środowiska przyrodniczego zdefiniowano jako zestaw warunków 

zapewniających właściwy (dobry) stan siedlisk i gatunków od wód zależnych. Natomiast 

siedliska pozostające we właściwym stanie, to takie które cechuje dobrze zachowana 

struktura i funkcjonowanie procesów ekologicznych.  Dla przykładu siedliska torfowiskowe  

w dobrym stanie to takie, w których bez zakłóceo przebiegają procesy torfotwórcze. Zaś  
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w przypadku zbiorowisk o charakterze łęgów o dobrym ich stanie świadczyd będą procesy 

glebowe kształtujące skład gatunkowy tych zbiorowisk roślinnych. 

Zgodnie z wynikami analiz elementu B, susza jako zjawisko naturalne nie zagraża 

ekosystemom od wód zależnych i jest naturalnym procesem, do którego ekosystemy te  

są przygotowane i na niego odporne. Jedynie nałożenie na suszę hydrologiczną oddziaływao 

antropogenicznych powoduje zakłócenia w funkcjonowaniu ekosystemów i obniża ich 

naturalną zdolnośd do przetrwania w warunkach suszy.  

Wobec powyższego nie prowadzono analizy wielkości potrzeb wodnych na cele 

zaspokojenia potrzeb środowiska naturalnego, czyli nie określano objętości wody jaka jest 

potrzebna do zabezpieczenia potrzeb wodnych ekosystemów. Naturalna odpornośd na 

warunki suszy zapewnia prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów a wręcz czasowe 

przesuszenie siedlisk wywołuje pozytywne efekty w ich funkcjonowaniu czyli uruchamiania 

procesów np. odnowienia składu gatunkowego. 

Natomiast podano zlewnie, w których w sposób szczególny powinno zwracad się 

uwagę na  koniecznośd zachowania ciągłości hydromorfologicznej cieków oraz zachowania 

przepływu nienaruszalnego. Zlewnie te wytypowano z uwzględnieniem kryterium 

powierzchni zajętej przez ekosystemy od wód zależne (siedliska torfowiskowe i łęgi)  

i istniejące obszary Natura 2000 (SOO, OSO) (Tabela 5.1.4.1). W zlewniach z dużym udziałem 

powierzchni zajętej przez cenne przyrodniczo ekosystemy od wód zależnych należy 

zastosowad szczególne działania łagodzące skutki suszy np. przez tam gdzie jest  

to wymagane zwiększenie retencyjności obszaru czy wprowadzenie ograniczeo i zmian 

użytkowania wód powierzchniowych na czas suszy, tak by uniknąd efektu nakładania się 

oddziaływao ze strony zjawiska naturalnego jakim jest susza i oddziaływao 

antropogenicznych (np. poboru wód na cele nawodnieo, które w warunkach suszy rolniczej  

i kolejnych faz suszy są intensyfikowane). 
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Tabela 5.1.4.1 

Zlewnie w których udział powierzchni zajętej przez siedliska od wód zależne i tereny chronione 

zajmują powyżej 40%. 

Nr zlewni 
ID HYD 

Nazwa zlewni 
% pow. 
zlewni 

982 łącznik 100,00% 

984 Jagnięcy Potok 99,90% 

946 Klikawa (Bystra, Szybka, Strzela) 88,83% 

135 Odra od Bystrzycy do Widawy (p) 86,76% 

171 Odra od Bobru do Bieli (p) 76,75% 

143 Barycz od Polskiej Wody do Sąsiecznicy (l) 70,46% 

944 Czermnica (l) 68,12% 

168 Czerna Wielka 63,31% 

162 Kamienna 58,21% 

165 Bóbr od Szprotawy do Kwisy (l) 57,30% 

161 Bóbr do Kamiennej (l) 54,59% 

151 Odra od Baryczy do Rudnej (l) 46,73% 

985 Izera od Jagnięcego Potoku do granicy paostwa (rzeka graniczna) (l) 43,27% 

981 Izera do łącznika (l) 42,18% 

 

 

5.2.  Obszary narażone na skutki występowania suszy 

W oparciu o zidentyfikowane potrzeby wodne oraz stwierdzony zasięg  

oraz intensywności suszy przeprowadzono analizy polegające na wytypowaniu  

i  hierarchizacji  obszarów narażonych na skutki suszy w obszarze działania RZGW we 

Wrocławiu.  Z punktu widzenia gospodarki wodnej skutkiem suszy jest bowiem zagrożenie 

niedoborem wody czyli ograniczenie możliwości realizacji zadao zaopatrzenia w wodę 

ludności oraz gałęzi przemysłu i produkcji rolniczej.  

5.2.1.   Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrologicznej  

W opracowaniu przyjęto następujący zestaw kryteriów, które definiują jaki obszar 

uznaje się na narażony na skutki suszy hydrologicznej. Za obszar taki uważa się zlewnię,  

w której na skutek zaistnienia zjawiska suszy może dojśd do potencjalnego niedoboru wód na 

wypełnienie potrzeb użytkowników (aspekt I i II). Zatem obszar, w którym pobory wód 
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powierzchniowych nie są intensywne mimo, iż doświadcza on głębokich susz 

hydrologicznych nie jest uznawany za obszar narażony na powstanie negatywnych skutków 

suszy w podanych aspektach zapewnienia zasobów wodnych. Do wyznaczenia 

zhierarchizowanych obszarów posłużono się wynikami elementu B, czyli mapami 

wynikowymi występowania i intensywności suszy hydrologicznej oraz mapami 

sklasyfikowanej intensywności poboru wód w podziale na typy użytkowników. 

Kryteria (wyniki wcześniejszych analiz) uwzględnione w analizie wraz z przyznaną  

na cele hierarchizacji punktacją: 

 

- minimalny odpływ jednostkowy niżówki ekstremalnej z wielolecia 1966 - 2002 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

0,6 - 1,09 l/s z km2  1,1 - 1,38 l/s z km2 1,39 - 1,64 l/s z km2 1,65 - 3,4 l/s z km2 

 4 pkt 3 pkt  2pkt 1 pkt 

 

- sklasyfikowane wielkości poborów wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia ludności  

w  wodę do picia (aspekt I) 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

BARDZO DUŻE  

potrzeby wodne [tys. m
3
] 

1509 - 8662,5 

DUŻE 

361,3 - 1508,9 

UMIARKOWANE 

123 - 361,2 

MAŁE  

(brak poborów) 

 2 pkt 1 pkt  0,5pkt 0 pkt 

 

- sklasyfikowane wielkości poborów wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia gospodarki 

w tym rolnictwa (aspekt II) 

Klasa I Klasa II Klasa III Klasa IV 

BARDZO DUŻE  

potrzeby wodne [tys. m
3
] 

123,8 - 24333,1 

DUŻE 

23,5 - 123,7 

UMIARKOWANE 

0,8 - 23,4 

MAŁE  

(brak poborów) 

 2 pkt 1 pkt  0,5pkt 0 pkt 
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Rysunek 5.2.1.1  Mapa zlewni narażonych na skutki suszy hydrologicznej 
Objaśnienia: I - (8 - 5,5 pkt)  zlewnie najsilniej i bardzo narażone na wystąpienie niedoborów wody  

w warunkach suszy, II - (5 - 3,5 pkt) zlewnie umiarkowanie narażone na skutki suszy, III - (3 - 0 pkt) 

zlewnie nienarażone na wystąpienie niedoborów wód powierzchniowych 

Tabela 5.2.1.1   

Lista zlewni silnie i bardzo narażonych na skutki suszy (klasa I ): 

KOD HYDRO NAZWA ZLEWNI 

138 Kaczawa 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 

134 Bystrzyca 

174 Nysa Łużycka  

 

5.2.2.  Obszary narażone na skutki występowania suszy hydrogeologicznej 

Aby była możliwa jednoznaczna przestrzenna interpretacja zjawiska suszy 

hydrogeologicznej w aspekcie narażenia obszarów na jej skutki, również niezbędne było 

przejście od wartości punktowych do obszarowych, czyli przeprowadzono analizy 

przestrzenne GIS. W tym celu wykorzystano wyniki uzyskane z ELEMENTU B w postaci 

opracowanych warstw tematycznych oraz wprowadzono do analizy składowe ELEMENTU C. 



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

110 

 

W ten sposób uzyskano rozkład przestrzenny wszystkich ważnych czynników decydujących  

o narażeniu, wrażliwości i podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną, czyli następujące 

warstwy tematyczne (Rysunek 5.2.2.1): 

1/ występowanie okresów suszy,  

2/ rozkład stref geograficznych,  

3/ rezerwy zasobowe w odniesieniu do rzeczywistych poborów wód podziemnych, 

4/ rezerwy zasobowe w odniesieniu do poborów wód podziemnych na poziomie 

pozwoleo wodnoprawnych,  

5/ rzeczywiste pobory wód podziemnych, 

6/ wpływ odwodnieo, związanych z działalnością górniczą. 

Pierwsze dwie warstwy dają możliwośd analizy podatności danego obszaru  

na występowanie zjawiska suszy hydrogeologicznej. Trzy kolejne po ich nałożeniu na wyniki  

1 i 2 warstwy służą identyfikacji obszarów, w których może dojśd do sytuacji niedoborów 

zasobów wód podziemnych w warunkach, gdy wystąpi obniżenie zwierciadła wód  

do poziomu suszy pod wpływem eksploatacji ujęd. Nałożenie ostatniej warstwy weryfikuje te 

wyniki o wpływ odwodnieo górniczych.  

Wykorzystanie narzędzi oprogramowania GIS pozwoliło na przeprowadzenie analizy 

wielokryterialnej pomiędzy sporządzonymi warstwami informacyjnymi (Rysunek 5.2.2.1). 

Po przetworzeniu na obrazy rastrowe i po reklasyfikacji wybranych do analizy warstw 

przeprowadzono procedurę przeliczenia wartości w sześciopunktowej skali, w której wyższa 

cyfra oznacza większy zakres wybranej zmiennej. Następnie każdej warstwie nadano 

odpowiedni współczynnik rangowy (procent wpływu) w zależności od wagi czynnika  

w kształtowaniu zagrożenia i podatności obszaru na suszę hydrogeologiczną.  

Po przetestowaniu kilku modeli ustalono następujące parametry: /1/ występowanie okresów 

suszy - 50 % wpływu, /2/ położenie w strefie geograficznej – 20 % wpływu, /3/ stan rezerw 

zasobowych (pobory rzeczywiste) –  10% wpływu, /4/ stan rezerw zasobowych (pobory  

wg PW) – 5 % wpływu, /5/ wielkośd rzeczywistego poboru – 5 % wpływu, /6/ odwodnienia 

górnicze – 10 % wpływu. Wyniki obliczeo przedstawiono w 5-stopniowej skali (Rysunek 

5.2.2.2). 
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Rysunek 5.2.2.1  Schemat analizy wielokryterialnej do klasyfikacji podatności i narażenia na zjawisko 

suszy hydrogeologicznej 
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Rysunek 5.2.2.2   Mapa podatności i narażenia obszaru na zjawisko suszy hydrogeologicznej w 

aspekcie ujmowania i rezerw zasobowych wód podziemnych 

 

Po uwzględnieniu w analizie narażenia na suszę wszystkich opisanych oddziaływao, 

związanych z aktualną intensywną eksploatacją górniczą, otrzymujemy zmieniony obraz  

na mapie wynikowej. Opisane fakty wpłynęły na zmianę klasyfikacji, podwyższając stopieo 

podatności i narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej w tych obszarach  

(Rysunek 5.2.2.3). Tym samym proporcjonalnie, w założonej 5-stopniowej klasyfikacji, mógł 

ulec pewnym korektom także obraz w innych obszarach i ten wynik należy uznad  

za optymalny.   
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Rysunek 5.2.2.3  Mapa podatności i narażenia obszaru na zjawisko suszy hydrogeologicznej z 

uwzględnieniem działalności górniczej 

 

Po reklasyfikacji obliczeo ostatecznie przyjęto podział na 4 stopnie zagrożenia skutkami 

suszy: 

Stopieo najwyższy - obszary SILNIE narażone na skutki suszy 

Stopieo wysoki - obszary  narażone na skutki suszy 

Stopieo pośredni  - obszary UMIARKOWANIE narażone na skutki suszy 

Stopieo najniższy - obszary NIEZNACZNIE I SŁABO narażone  na skutki suszy 

Potwierdzone zostały wcześniejsze ustalenia z Raportu istotnych problemów... 

(RZGW, 2007) odnośnie podatności na zagrożenie suszą co do zlewni Baryczy (JCWPd 79  

i 80), która charakteryzuje się małą retencją wodną, szybkim spływem wód roztopowych  

i brakiem wód w okresie letnim oraz nakładającym się silnym zmeliorowaniem obszaru. 

Podobnie jest w całej tej części obszaru, po wschodniej stronie doliny Odry, a także w części 

południowo-wschodniej, zwłaszcza w zlewni Małej Panwi (JCWPd 110), gdzie  
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na intensywnośd suszy nakładają się wysokie pobory wód podziemnych oraz odwadnianie 

związane z intensywną eksploatacją górniczą. W części środkowej i północnej obszary 

narażone obejmują częściowo JCWPd 86 i 108  (Równina Wrocławska) oraz 68, 76, 77, 78  

w rejonie Wzgórz Dalkowskich. Podobnie przy granicy w rejonie Gubina, wzdłuż Nysy 

Łużyckiej, gdzie występuje silne oddziaływanie odwadniania górniczego po stronie 

niemieckiej. Za rejon narażony należy też uznad obszar Gór Stołowych, gdzie obserwowane 

źródła także głębszego horyzontu wodonośnego w utworach kredy wykazują podwyższoną 

podatnośd. Na pozostałym obszarze: wzdłuż doliny Odry, na równinach, na przedpolu 

Sudetów, w niecce Żytawskiej i na Pogórzu Izerskim, w części rejonu kotliny Kłodzkiej 

dominuje umiarkowany stopieo narażenia na suszę hydrogeologiczną. Do obszarów 

nieznacznie lub słabo narażonych zalicza się głównie region górski na SW obszaru, ale także 

w rejonie Masywu Ślęży i doliny Ślęzy. 

Ponieważ zastosowany model zasadniczo nie wykazał dla większych obszarów 

wartości charakterystycznych dla klasy 6, zatem w ostatecznej analizie narażenia na zjawisko 

suszy należy przyjąd zakładany w ostatecznej interpretacji zakres 4 klas. Mimo że analiza 

wielokryterialna szczegółowo różnicuje i płynnie wartościuje wpływ określonego czynnika na 

przynależnośd do klasy, można dokonad próby generalizacji opisu i zestawid te klasy w tabeli 

(Tabela 5.2.2.1). 

Tabela 5.2.2.1 
Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

Klasy narażenia i 
podatności obszaru na 

suszę i jej skutki 
Przedział zmienności i charakterystyka 

 
I 

Wartośd progowa : 1 (silnie narażone) obszar ten cechuje się wysoką 
intensywnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi poborami 
wód przy niskim zasilaniu 

 
II 

Wartośd progowa : 2 (narażone) obszar ten cechuje się wysoką i średnią 
intensywnością susz, długim ich czasem trwania oraz wysokimi poborami 
wód przy niskim zasilaniu 

 
III 

Wartośd progowa : 3 (umiarkowanie narażone) obszar ten cechuje się 
średnią i słabą intensywnością susz, średnim czasem trwania oraz 
zróżnicowanymi poborami wód podziemnych 

 
IV 

Wartośd progowa : 4 (nieznacznie i słabo narażone) obszar ten cechuje się 
słabą i b. słabą intensywnością susz, stosunkowo krótkim (sezonowym) ich 
czasem trwania oraz niskimi i przeciętnymi poborami wód 
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6.  Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki występowania suszy 

(ELEMENT D) 

W poniższych podrozdziałach zawarto wyniki procedur hierarchizacji obszarów 

narażonych na skutki występowania suszy pod kątem wdrożenia działao łagodzących skutki 

suszy. Hierarchizacja wprowadza przedziały identyfikując w ten sposób obszary priorytetowe 

wymagające szczególnych działao łagodzących skutki suszy. 

6.1.  Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy hydrologicznej  

Procedury analizy hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy pod kątem 

wdrożenia działao łagodzących skutki suszy oparto na wynikach elementu C, czyli  

na zestawieniu obszarów wskazanych jako narażone na skutki suszy hydrologicznej.  

Na niniejsze wyniki nałożono rezultaty analizy powierzchni zajętej przez ekosystemy od wód 

zależne oraz ocenę potencjału warunków glebowych dla rozwoju suszy rolniczej.  

Wyróżniono 3 klasy zhierarchizowanych obszarów (zlewni):  

KLASA Nazwa - zakres OPIS 

I 

OBSZARY 
WYMAGAJĄCE 
SZCZEGÓLNYCH 
DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
6,1 - 10,0 pkt 

zlewnie wymagające szczególnych działao łagodzących  
z uwagi na: 
- występowanie intensywnych susz hydrologicznych,   
- bardzo intensywną eksploatację zasobów wód 
powierzchniowych, 
- duży udział obszarów zajętych przez ekosystemy od wód 
zależne i/lub warunki glebowe sprzyjają rozwojowi suszy 
rolniczej (gleby kategorii I) 

II 

OBSZARY 
WYMAGAJĄCE 
PODSTAWOWYCH I 
DORAŹNYCH DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
3,6 - 6,0pkt 

zlewnie w których susza hydrologiczna może w stopniu 
umiarkowanym ograniczad realizację zadao związanych 
wypełnieniem potrzeb popytu na wodę a warunki glebowe 
sprzyjają intensyfikacji skutków suszy rolniczej (gleby 
kategorii II, III) 

III 

OBSZARY 
NIEWYMAGAJĄCE 
DZIAŁAO 
ŁAGODZĄCYCH SKUTKI 
SUSZY 
< 3,5 pkt 

Pozostałe zlewnie  
-susza hydrologiczna występuje w stopniu umiarkowanym, 
-mała intensywności użytkowania wód,  
-niewielki udział powierzchni ekosystemów od wód 
zależnych lub/i warunki glebowe niesprzyjające rozwojowi 
suszy rolniczej 
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Rezultatem finalnym hierarchizacji jest wskazanie obszarów z gradacją wymaganych 

nakładów działao łagodzących skutki suszy (obszary priorytetowe działao łagodzących 

skutki suszy wraz z gradacją wymaganych działao łagodzących skutki suszy). Jednostką 

podstawową hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy są zlewnie 3-rzędu.  

Dla każdej zlewni podano przedział/klasę obszaru pod kątem nakładu intensywności działao 

mających na celu łagodzenie skutków suszy w czasie przyszłych jej wystąpieo. Wyniki analizy 

zestawiono poniżej (Rysunek 6.1.1, Tabela 6.1.1). 

 
Rysunek 6.1.1  Mapa zhierarchizowanych obszarów o stwierdzonym priorytecie wymaganych działao 

łagodzących skutki suszy.  

Objaśnienia:  <3,5 pkt. - Klasa III - zlewnie niewymagające działao łagodzących skutki suszy;  3,6- 6,0 pkt. - klasa 

II - zlewnie wymagające podstawowych działao łagodzących skutki suszy, 6,1 - 10,0 pkt. - klasa I zlewnie 

wymagające szczególnych działao łagodzących skutki suszy. 
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Tabela 6.1.1 

Wykaz zlewni w klasie I czyli obszarów wymagających szczegółowych działao łagodzących skutki suszy 

NR 

ZLEWNI 
NAZWA ZLEWNI PUNKTACJA KLASA 

138 Kaczawa  8,25 I 

134 Bystrzyca 7,25 I 

133 Odra od Stobrawy do Bystrzycy (l) 7 I 

174 Nysa Łużycka 7 I 

156 Obrzyca 6,25 I 

 
 

6.2.  Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy hydrogeologicznej 

Efektem hierarchizacji jest wskazanie obszarów z gradacją wymaganych nakładów 

działao łagodzących skutki suszy (obszary priorytetowe działao łagodzących skutki suszy wraz 

z gradacją wymaganych działao łagodzących skutki suszy). Jednostką podstawową 

hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy są JCWPd. Dla każdej JCWPd podano 

klasę obszaru pod kątem nakładu intensywności działao mających na celu łagodzenie 

skutków suszy w czasie przyszłych jej wystąpieo. 

Finalnie hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy pod kątem wskazania 

obszarów wymagających działao łagodzących zawiera 3 klasy obszarów (JCWPd) (Tabela 

6.2.1, Rysunek 6.2.1), stanowiąc ostateczną graficzną prezentację analizy obszarów 

narażonych na skutki występowania suszy hydrogeologicznej.  

 
Tabela 6.2.1    

Zestawienie klas narażenia na zjawisko suszy hydrogeologicznej 

Klasa Nazwa - zakres Opis 

I 

OBSZARY WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH 

DZIAŁAO ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 

1-2 pkt. (przewaga) 

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

II 

OBSZARY WYMAGAJĄCE PODSTAWOWYCH 

I DORAŹNYCH DZIAŁAO ŁAGODZĄCYCH 

SKUTKI SUSZY  2 - 3 pkt. (przewaga) 

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

III 

OBSZARY NIEWYMAGAJĄCE DZIAŁAO 

ŁAGODZĄCYCH SKUTKI SUSZY 

4-5 pkt. (przewaga) 

Pozostałe JCWPd 
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Rysunek 6.2.1  Mapa zhierarchizowanych obszarów wymagających działao łagodzących skutki suszy 

hydrogeologicznej 
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7.  Indykatywne wskaźniki suszy (ELEMENT   E) 

Celem indykatywnych wskaźników suszy jest jednoznaczna kwalifikacja stopnia 

zagrożenia tym zjawiskiem. Wyniki analiz zaprezentowane w poprzednich częściach 

opracowania informują o suszy w ujęciu zdarzeo historycznych. Budowa wskaźników 

indykatywnych wynika ze stwierdzonych prawidłowości co do czasu trwania, intensywnośd 

suszy. Ważnym elementem w szacowaniu i klasyfikacji poziomu zagrożenia suszą jest 

uwzględnienie siły oddziaływania suszy na aspekty gospodarki wodnej, czyli użytkowania 

wód na cele zaopatrzenia ludności w wodę do spożycia (I aspekt) oraz zaopatrzenia w wodę 

sektora gospodarki w tym produkcji rolnej (II aspekt) a także zapewnienia odpowiedniej 

wielkości zasobów wód dla ekosystemów naturalnych (III aspekt).  

Wskaźniki ujęto w 3-stopniową skalę stopnia zagrożenia suszy, (w skrócie stany 

suszy), tj.:   I - stan OSTRZEGAWCZY,  II - stan ALARMOWY,  III - stan GŁĘBOKIEJ SUSZY. 

Wskaźniki indykatywne podzielono na dwie grupy: wskaźniki suszy hydrologicznej  

i suszy hydrogeologicznej. Podział ten wynika po pierwsze z charakteru zjawiska suszy w fazie 

obejmującej wody powierzchniowe i wody podziemne. Po drugie odniesienie wskaźników 

indykatywnych względem gospodarczego wykorzystania zasobów (I, II, III aspekt) wymaga 

rozdzielnego traktowania użytkowania wód powierzchniowych i podziemnych.  

Należy zaznaczyd, iż w zakresie aplikacyjnego wykorzystania wskaźników 

indykatywnych ważnym będzie zintegrowanie działao między jednostkami odpowiedzialnymi 

za monitoring (dostarczanie danych lub/i komunikatów) oraz za informowanie, wdrażanie  

i egzekwowanie postanowieo wynikających z ustalonych wskaźników indykatywnych suszy 

(zadania legislacyjne, zarządzanie, administracyjne). Zgodnie z aktualnym stanem rzeczy 

zadania w zakresie monitorowania zjawiska suszy jako zagrożenia realizują i są za nie 

odpowiedzialne trzy instytucje: 

 Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Paostwowy Instytut Badawczy  

(IUNG-PIB) prowadzi monitoring występowania suszy w kraju w ramach Systemu 

Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (SMSR). Celem monitoringu jest wskazanie 
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obszarów, na których potencjalnie wystąpiły straty spowodowane warunkami suszy 

rolniczej dla upraw uwzględnionych w ustawie o dopłatach do ubezpieczeo upraw 

rolnych;  

 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) realizuje zadania w zakresie 

prognozowania oraz pełni funkcje informacyjno-doradcze w wypadku wystąpienia 

zagrożenia suszą;  

 Paostwowy Instytut Geologii - PIG prowadzi monitoring w zakresie stanu rezerw 

zasobów wód podziemnych.  

(wg źródła: „ZAGROŻENIA OKRESOWE WYSTĘPUJĄCE W POLSCE” - WYDZIAŁ ANALIZ  
I PROGNOZ BIURA MONITOROWANIA I ANALIZY ZAGROŻEO Rządowe Centrum 

Bezpieczeostwa, WRZESIEO 2010) 

7.1. Indykatywne wskaźniki suszy hydrologicznej  

Do określenia zakresów indykatywnych oceny stopnia suszy hydrologicznej przyjęto 

wielkośd przepływu nienaruszalnego (Qnn). Przyjęcie przepływu nienaruszalnego jako punktu 

odniesienia w tworzeniu indykatywnej oceny stanu suszy: 

- zapewnia zasoby wód powierzchniowych na potrzeby ekosystemów naturalnych  

(III aspekt),  

- jest zgodne z wytycznymi unijnymi, czyli wynika m.in. z zapisów „Wspólnej strategii 

wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej (2000/60/WE)” - raport techniczny - 2009 

 - 027., 

- jest wielkością używaną w ustalaniu wielkości dopuszczalnych użytkowania wód  

w udzielanych pozwoleniach wodnoprawnych. 

Zatem do wyznaczenia wskaźników indykatywnych suszy hydrologicznej wymagany 

zbiór danych tworzą:  

 przepływ nienaruszalny,  

 dobowe wartości natężenia przepływu i stanu wody,  

 krzywa natężenia przepływu. 

Wartości wskaźników indykatywnych określane są dla każdego przekroju 

wodowskazowego (reprezentatywnego) i są dla niego stałe w zakresie aktualności danej 

krzywej natężenia przepływu z jakiej zostały wyznaczone. Każdorazowa zmiana krzywej 
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wymaga aktualizacji wartości wskaźników. Zgodnie z powyższym narzędzie indykatywnych 

wskaźników suszy hydrologicznej jednoznacznie pozwala ocenid sytuację zasobów wód 

powierzchniowych, umożliwiając szybkie reagowanie i podejmowania decyzji w zakresie 

ostrzegania i zarządzania w czasie suszy.  

WSTĘPNE PROCEDURY WYZNACZENIA WSKAŹNIKÓW INDYKATYWNYCH OBEJMUJĄ: 

 Wyznaczenie reprezentatywnych przekroi wodowskazowych. Przekroje 

reprezentatywne mieszczą się w poniższych kryteriach: 

  zamykają zlewnie 3-go rzędu lub/i 2-go rzędu; 

  jeżeli w danej zlewni 3-go rzędu zlokalizowanych jest kilka przekroi 

wodowskazowych należy wybrad ten, który zlokalizowany jest najniżej na cieku 

głównym; 

  w przypadku gdy zlewnia nie jest kontrolowana ustalenie wielkości wskaźników 

indykatywnych należy przeprowadzid zgodnie z zasadami ekstrapolacji 

przepływów/stanów wody do zlewni niekontrolowanej, czyli przyjęcie warunków 

stwierdzonych w zlewni sąsiedniej do zlewni analoga. 

 Dla każdego wodowskazu wyznaczenie wielkości przepływu nienaruszalnego Qnn, 

(zgodnie z metodyką długośd serii danych na podstawie, której najlepiej korzystad 

przy wyznaczaniu charakterystyk wieloletnich jest to 20-15 lat). Następnie należy 

dokonad wyznaczenia stanu wody odpowiadającemu wielkości przepływu 

granicznego każdego stanu suszy, korzystając z krzywej natężenia przepływu 

(zależności między wielkością przepływu a stanem wody). 

 

WYZNACZENIE WSKAŹNIKÓW INDYKATYWNYCH WG GRADACJI PRZYJĘTYCH STANÓW SUSZY: 

 Indykatywny wskaźnik STANU OSTRZEGAWCZEGO SUSZY 

Stan ostrzegawczy ma miejsce gdy codzienne stany wody utrzymują stałą tendencję 

spadkową ich wartości mieszczą się w przedziale od stanu odpowiadającemu  

Qnn powiększonemu o 5 % (0,05·Qnn) do stanu odpowiadającemu Qnn powiększonemu  

o 10 % (0,1·Qnn).  



„Projekt planu przeciwdziałania skutkom suszy - Etap I” 

 

Pectore- Eco Sp. z o.o. Aleja Przyjaźni 7/2, 44-100 Gliwice, KRS 0000333189, Regon 241255437, NIP 631-259-36-39 
tel. +48   32 231 00 70, fax + 48  32 2 31 60 64 e-mail biuro@pectore-eco.pl, www.pectore-eco.pl 

122 

 

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

Warunkiem przyjęcia stanu ostrzegawczego jest, że stany wody w podanym 

przedziale utrzymują się minimum przez 5 dni. Przyjęta granica czasowa 5 dni wynika  

z metodyki wyznaczania niżówek hydrologicznych, a dokładnie z metody separacji niżówek 

niezależnych - POT. W metodzie tej obowiązuje kryterium 5-dniowego minimalnego czasu 

trwania przepływu granicznego niżówki, po przekroczeniu którego występuje niżówka. 

 

 Indykatywny wskaźnik STANU ALARMOWEGO SUSZY 

Poziom występuje gdy stany wody na wodowskazie obniżyły się do poziomu stanu 

odpowiadającemu wartości przepływu nienaruszalnego Qnn. Czyli stan wody na danym 

wodowskazie mieści się w poniższym przedziale: 

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

Warunkiem jest by stany wody w podanym przedziale utrzymują się w podanym 

zakresie przez kolejne 3dni, a warunki meteorologiczne wynikające z prognoz synoptycznych 

wskazują, iż okres bezopadowy będzie utrzymywał się przez najbliższy tydzieo lub/i dłużej. 

Przyjęte 3dni, które decydują o stwierdzeniu i ogłoszeniu stanu alarmowego suszy 

hydrologicznej wynikają z metody POT, w której to jako jedno zjawisko należy traktowad 

niżówki odlegle od siebie o mniej niż 3 dni. Natomiast długośd okresu bezopadowego 

przyjęto metodą ekspercką. Uznano, iż wystąpienie opadów w okresie do 6dni od dnia 

stwierdzonego stanu alarmowego i ich dalsze utrzymywanie się może doprowadzid  

do zahamowania rozwoju niżówki. Bowiem okres 7dniowy to połowa interwału 

przyjmowanego w metodzie wskaźnika opadów uprzednich Lambora. Wskaźnik ten bazuje 

na zależności, iż wpływ opadu na uwilgotnienie gleby (zlewni) zależy od terminu jego 

wystąpienia; największy wpływ ma opad z dnia bezpośrednio poprzedzającego termin,  

dla którego obliczamy wskaźnik, najmniejszy – opad, który wystąpił 15 dni wcześniej. 
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 Indykatywny wskaźnik STANU GŁĘBOKIEJ SUSZY 

Najwyższy stan suszy czyli stanu głębokiej suszy hydrologicznej to stan klęski suszy 

hydrologicznej. Stan ten osiągany jest gdy stany wody są niższe niż stan wody odpowiadający 

Qnn. 

Qnn > STAN GŁĘBOKIEJ SUSZY 

Jednodniowy wzrost stanu wody i po nim ponowne obniżenie stanu poniżej Qnn nie 

przerywa stanu głębokiej suszy (klęski suszy). Zatem w warunkach stanu głębokiej suszy 

realizacja potrzeb wodnych użytkowników wód powierzchniowych na cele zaopatrzenia 

ludności oraz gospodarki (aspekty i II) jest niemożliwa.  

Wyjaśnienia wymagają zasady i kryteria wyznaczonych przedziałów zmienności  

w zakresie stanu ostrzegawczego i alarmowego. Kryteria powiększania przepływu 

nienaruszalnego o 5 % i 10 % bezpośrednio wynikają z wyników analiz eksperymentalnych na 

rzece Sole (Godyo 2009 za Słota 1992). Wyniki te wykazały, iż w czasie susz w latach 1984  

i 1992 poziom spadku retencji zbiornika Tresna przyjął poziom bliski 5 % i 10 %. W kolejnym 

kroku prześledzono scenariusze powiększenia retencyjności zbiornika o 10 %, uzyskane 

wyniki wskazały na możliwośd uzyskania rezerw na okres 2miesięcy. Zgodnie z powyższym 

przy wyznaczaniu wskaźników indykatywnych suszy kierowano się tym, iż przyjęcie granicy 

na poziomie 10 % i 5 % w sposób niezawyżony pozwala na ocenę warunków aktualnego 

poziomu retencji powierzchniowej w warunkach wywołanego rozwojem suszy 

hydrologicznej sczerpywania się zasobów. 

Aplikacyjny wymiar wskaźników indykatywnych zapewnid mogą jedynie wiarygodne  

i na bieżąco aktualizowane zbiory danych monitoringu stanu wód rzecznych. Służbą 

odpowiedzialną za monitoring wód powierzchniowych w kraju jest IMGW, które także 

realizuje zadania związane z aktualizacją krzywych związku stan wody - przepływ oraz 

gromadzi dane i realizuje prognozy meteorologiczne. Stąd też właściwym jest by w zakresie 

działao ww. Instytutu znalazły się także zadania związane z monitoringiem i informowaniem 

o aktualnym stanie suszy hydrologicznej zgodnie z przyjętym schematem wyznaczania 
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indykatywnych jej poziomów. Postulat ten powinien znaleźd odzwierciedlenie w zapisach 

przyszłych rozporządzeo  nt. zarządzania w warunkach suszy.  

7.2. Indykatywne wskaźniki suszy hydrogeologicznej  

Dla suszy hydrogeologicznej z uwagi na charakter użytkowych poziomów 

wodonośnych (duża bezwładnośd systemu) wypracowano system wskaźników 

indykatywnych, oparty na wynikach monitoringu wód podziemnych. Przeprowadzone prace 

w poprzednich etapach dają podstawę dla ogólnego ustalenia wskaźników decydujących  

o zagrożeniu suszą. Przyjęte wskaźniki powinny byd jednoznaczne, nieskomplikowane  

i odnosid się bezpośrednio do wartości obserwowanych, toteż jako miarodajny przyjęto 

pomiar stanu zwierciadła wód podziemnych w punktach monitoringu. Zjawisko suszy 

hydrogeologicznej na obszarze dorzecza środkowej Odry zachodzi w długich okresach, 

kilkumiesięcznych lub rozciąga się na kilka sezonów. Ze względu na powszechne ujmowanie 

wód podziemnych do celów zaopatrzenia w wodę należy się skoncentrowad na wpływie 

suszy na zasobnośd użytkowych poziomów wodonośnych, które są objęte siecią monitoringu 

SOBWP. Dopiero długotrwały brak zasilania infiltracyjnego przekłada się na obniżenie stanu 

zasobów. A ich odbudowa wymaga obfitych oraz długotrwałych opadów deszczu, a przede 

wszystkim śniegu. Duża inercja tych zjawisk, rozciągnięcie w czasie i naporowy charakter 

poziomów wodonośnych powoduje, że nawet susza hydrogeologiczna trwająca przez kilka 

miesięcy nie wpływa znacząco na zasoby dyspozycyjne wód podziemnych i negatywnie na 

pracę ujęd.  

Znajduje to odzwierciedlenie w fakcie, że ekstremalne obniżenie rejestrowanych 

stanów wód podziemnych poniżej SNG (do poziomu najniższych notowanych) jest  

w przypadku głębszych poziomów wodonośnych o napiętym zwierciadle w granicach od  

0,2 m do ponad 8 m, przy średniej 1,8 m. Przy czym przeciętnie jest to nie więcej jak  

0,5-2,5 m, gdyż w tym przedziale lokuje się 85 % punktów. Dla płytkich poziomów  

o swobodnym zwierciadle wody średnia wartośd wynosi 1,2 m (zakres od  0,1 m do 2,6 m,  

a tylko jedna wartośd powyżej).  
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Uwzględniając także zmiennośd wydajności źródeł, należy podkreślid, że dotkliwośd 

suszy może dotyczyd zasobności pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, 

który stanowi często podstawę zaopatrzenia w obszarach górskich (ujęcia drenażowe). 

Zatem, mimo że te obszary nie wszędzie zostały wskazane jako narażone na suszę 

hydrogeologiczną w ujęciu całego regionu, to należy tę kwestię brad pod uwagę. 

Wyznaczenie indykatywnych wskaźników suszy hydrogeologicznej należy powiązad  

z częstotliwością pojawiania się stanów poniżej ustalonego SNG, a ściślej, kiedy ujemne 

odchylenia wartości średniej ruchomej od średniej z całego okresu obserwacji są większe niż 

-50% standardowego odchylenia. Dla uproszczenia procedury identyfikacji zakłada się wprost 

odniesienie do pomiarów poniżej SNG. Za punkty reprezentatywne należy przyjąd te  

o najdłuższych przedziałach obserwacji, zgodnie z tabelą 4.2.4.2, pomijając punkty 

monitoringu granicznego narażone na bezpośrednie oddziaływanie odwadniania górniczego. 

Wyznaczona dla nich wartośd  SNG może byd przyjmowana w bieżącej ocenie zagrożenia, ale 

powinna ulegad weryfikacji przynajmniej co 5 lat. Wówczas należy też ustalid, które punkty 

osiągające odpowiednio długi okres obserwacji można dołączyd do zestawienia w zakresie 

indykatywnych wskaźników suszy. Najlepiej gromadzone na bieżąco dane dołączad  

do wykresów ilustrujących stan zwierciadła. Aktualne stany graniczne SNG i ½ (SNG + NNG)  

wykorzystane w ustalaniu wskaźników, zostały wyznaczone i podane przy interpretacji 

wykresów wahao w zał. 1-4. Monitoring wód podziemnych jest prowadzony przez służbę 

hydrogeologiczną PSH w PIG-PIB, toteż konieczna jest integracja działao w zakresie suszy tak, 

aby dane z obserwacji stanów wód podziemnych spływały do RZGW albo były na bieżąco 

analizowane przez PSH pod kątem zaproponowanych wskaźników  indykatywnych. 

Analiza historycznych danych o przebiegu  susz wskazuje, że w odniesieniu do 

aspektów I i II, tj. zaspokojenia potrzeb wodnych do zaopatrzenia ludności w wodę pitną  

i zaopatrzenia w wodę sektora gospodarki, stan ostrzegawczy (I) zagrożenia suszą 

hydrogeologiczną ma miejsce, jeżeli stany poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej  

6 miesięcy. Dotyczy to głównie miesięcy letnich i jesiennych od czerwca do listopada. Jeśli po 

takim okresie odnawialnośd zasobów nie będzie dostateczna, susza może się przedłużyd lub 

rozciągnąd na dwa sezony i ulec pogłębieniu. Jeżeli w drugim roku hydrologicznym stany 
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poniżej SNG ponownie utrzymają się przez okres powyżej 6 miesięcy, to sytuację należy 

uznad za stan alarmowy (II) suszy. Stan taki występuje również wówczas, gdy obserwacje 

poniżej SNG utrzymują się przez okres powyżej 1 roku.  Gdy w tym czasie stany przez okres  

3 miesięcy będą się utrzymywad poniżej drugiej wartości granicznej tzn.  

G ≤ ½ (SNG + NNG), wówczas spełnione są warunki zagrożenia głęboką suszą 

hydrogeologiczną. Z uwagi na opisane wcześniej aspekty występowania wód podziemnych 

bardzo trudno jest  jednak wskazad warunki graniczne identyfikujące stan głębokiej (III) suszy 

hydrogeologicznej. Można założyd, że oprócz wspomnianego 3-miesięcznego okresu,  byłby 

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

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

Obserwacje stanów należy wówczas konfrontowad z monitoringiem ujęd i ich bieżącą 

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

eksploatacji ujęd i odwodnieo górniczych Triasu Opolskiego. 

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

w sytuacji, gdy powyżej 60 % punktów spełnia wymienione powyżej warunki, wówczas 

występuje stan ostrzegawczy zagrożenia suszą hydrogeologiczną w całym regionie. Jeśli 

kryteria te spełnia powyżej 75 % punktów występuje stan alarmowy lub odpowiednio stan 

głębokiej suszy czyli klęski. 
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8.  Ocena możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych 

w zhierarchizowanych obszarach narażonych na skutki 

występowania suszy (ELEMENT F) 

Zgodnie z najnowszym Projektem polityki wodnej paostwa do roku 2030 r. (KZGW 

2011) celem nadrzędnym jest zapewnienie powszechnego dostępu do zasobów wodnych 

(zapewnienia dostatecznej ilości i jakości wód) i ograniczenie zagrożeo wywołanych przez 

powodzie i susze. Osiągnięcie celu ma nastąpid na drodze zintegrowanego działania zarówno 

w zakresie gospodarki wodnej, jak i integracji działao i dialogu z działami gospodarki 

związanymi z ochroną środowiska i zasobów, energetyki, transportu, rolnictwa czy turystyki 

(IWRM). Plan przeciwdziałania skutkom suszy jest jednym z koniecznych elementów polityki 

wodnej kraju. Elementem w oparciu o który możliwe jest zbudowanie strategii ograniczenia 

zagrożeo wywołanych suszą jest zawarta w Planie i dotycząca obszarów narażonych na skutki 

występowania suszy, czyli obszarów narażonych na niedobory wody, ocena możliwości 

powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych i  zastosowania  różnych  form  retencji. 

Analiza w ramach niniejszego zagadnienia składa się z dwóch etapów: 1.- oceny 

wielkości zasobów dyspozycyjnych oraz możliwości ich powiększenia 2.- oceny celowości  

i możliwości działao inwestycyjnych z wykorzystaniem różnych form retencji. Ocenę 

możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych oparto na analizie istniejących, 

aktualnych Programów Małej Retencji (PMR) dla poszczególnych województw znajdujących 

się w granicach RZGW we Wrocławiu (woj. dolnośląskie, opolskie, śląskie, wielkopolskie  

i lubuskie). Stan wiedzy i informacji na temat możliwości powiększenia dyspozycyjnych 

zasobów wodnych wyznacza data wykonania poszczególnych PMR dla danego województwa. 

Programy MR zostały wykonane w ramach zadao Zarządów Melioracji i Urządzeo Wodnych 

(dane w układzie jednostek administracyjnych tj. gmin - Rysunek 8.1). Wszystkie wyniki 

analiz planowanego zwiększenia i utrzymania retencji oraz rezultaty analiz wielkości zasobów 

dyspozycyjnych odniesiono do zlewni 3-go rzędu.  
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Rysunek 8.1 Mapa jednostek administracyjnych w granicach RZGW we Wrocławiu 

Analiza wielkości zasobów dyspozycyjnych polegała na, w pierwszej kolejności, 

wyznaczeniu dla każdego posterunku wodowskazowego różnicy między przepływem 

średnim SSQ z wielolecia (1966-1995), a przepływem nienaruszalnym Qnn.  

QZD = SSQ - Qnn 

Wyniki przeliczono na moduł zasobów dyspozycyjnych, poddano interpolacji metodą 

IDW i zestawiono na poniższej mapie (Rysunek 8.2). Najniższą wielkośd zasobów 

dyspozycyjnych stwierdzono w zlewniach dorzecza Baryczy - zlewnie nr 147 (Barycz od Orli 

do Polskiego Rowu), 148 (Polski Rów).  

Położenie obszaru działania RZGW we Wrocławiu, na terenach o dużym 

zróżnicowaniu morfologii terenu, wysokich sumach opadów atmosferycznych a także duży 

udział terenów zalesionych sprawia, iż zasoby dyspozycyjne są niewielkie w skali kraju. 

Czynnikami decydującymi o tym są:  

 warunki i charakterystyki odpływu kształtowanego przez duże spadki podłużne rzek  

a zatem duże prędkości przepływu rzecznego; 

 niedostateczny poziom retencji zbiornikowej, przez co zasoby szybko odprowadzane  

są poza granice obszarów wymagających większej retencji oraz nie następuje proces 
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wyrównywania przepływów (szczególnie duże wahania przepływów dotyczą rzek 

górskich i podgórskich) (PRM woj. dolnośląskie - 2006). 

Dyspozycyjne zasoby wodne regionu przede wszystkim kształtowane są przez 

zasobnośd następujących zlewni: Nysy Łużyckiej, Bobru, Kamiennej, Nysy Kłodzkiej, Kaczawy, 

Kwisy.  

 
A 

 
B 

C  
Rysunek 8.2 Mapy wynikowe analizy zasobów dyspozycyjnych (1966-1995). 
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Zadania związane z powiększeniem zasobów dyspozycyjnych realizowane są  

w ramach Zarządów Melioracji i Urządzeo Wodnych (ZMiUW), Lasów Paostwowych, 

Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej (RZGW) oraz z inicjatywy lokalnych samorządów 

i indywidualnych właścicieli gruntów.  

W ramach projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach 

górskich. Zwiększenie retencji i utrzymanie potoków oraz związanej z nimi infrastruktury  

w dobrym stanie” (2010) realizowanego Dyrekcję Generalną Lasów Paostwowych, działania 

na rzecz zwiększenia retencyjności obszarów górskich i poprawy stanu zasobów wodnych 

skupiają się wokół: 

 budowy zbiorników,  

 renaturyzacji potoków i obszarów podmokłych,  

 wdrażania rozwiązao chroniących stoki przed nadmiernym spływem powierzchniowym 

 utrzymania właściwego stanu technicznego istniejącej infrastruktury hydrotechnicznej. 

Celem projektu jest zatem przez spowolnienie odpływu wód z terenów górskich 

poprzez zwiększenie możliwości retencyjnych zlewni osiągniecie efektu w postaci 

zminimalizowania negatywnych skutków zjawisk naturalnych takich jak powodzie  

i wezbrania oraz susze na górskich obszarach leśnych. Szczególny nacisk kładziony jest na 

realizację małych inwestycji w początkowym biegu rzek i strumieni w zlewniach górskich. 

Podstawowe działania realizowane są w ramach nadleśnictw. Poniżej zestawiono 

ogólny rozkład przestrzenny planowanych inwestycji i ich celów w ramach granic RZGW we 

Wrocławiu (Rysunek 8.3, Rysunek 8.4). Dominującym typem zadao są retencjonowanie wód  

i piętrzenie oraz umocnienia w strefach obszarów chronionych. Natomiast cele jakie 

wyznaczono w ramach realizowanych działao jest retencjonowanie i renaturyzacja cieków 

stałych oraz obszarów podmokłych zaś w strefach górskich okalających Kotlinę Kłodzką 

celem jest ograniczenie i kontrola spływu powierzchniowego. 
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Źródło: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich….” 2010 

OBJAŚNIENIA: 

 
 

Rysunek 8.3 Rozmieszczenie i udział zadao wg typu zadao projektu „Przeciwdziałanie skutkom odpływu 

wód opadowych na terenach górskich….” 2010 
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Źródło: „Przeciwdziałanie skutkom odpływu wód opadowych na terenach górskich….” 2010 

OBJAŚNIENIA: 

  

Rysunek 8.4 Rozmieszczenie i udział zadao wg typu celów zadao projektu „Przeciwdziałanie skutkom 

odpływu wód opadowych na terenach górskich….” 2010 

Informacje na temat stanu retencji oraz planów inwestycyjnych w celu zwiększenia 

retencyjności obszarów zawierają Programy Małej Retencji. Ich celem jest dążenie do 

zwiększenia zasobów wodnych, a także poprawa lub utrzymanie właściwych stosunków 

wodnych. Działania jakie przewidziano w ramach Programów Małej Retencji obejmują 

przede wszystkim realizację rozwiązao technicznych, aczkolwiek wymieniają nietechniczne 

środki retencji wód służące wzmocnieniu pozytywnego wpływu obiektów małej retencji  
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na środowisko przyrodnicze (poprawa stosunków wodnych w obszarach rolniczych i leśnych 

oraz na terenach zajętych przez ekosystemy wodno-błotne i obszary przyrodniczo cenne). 

Należą do nich: zwiększenie lesistości, utrzymanie naturalnego charakteru dolin, 

wprowadzanie nadrzecznych pasów ochronnych, zakładanie zadrzewieo i zakrzaczeo 

śródpolnych oraz tworzenie stref buforowych wokół zbiorników i wzdłuż cieków (strefy 

ekotonowe). Działania techniczne w ramach PMR to przede wszystkim zadania zwiększenia 

zasobów wodnych oparte na wykorzystaniu istniejących urządzeo wodnych (leśnych 

oraz wiejskich zbiorników przeciwpożarowych i retencyjnych, stawów rybnych, czy rowów)  

a także wykorzystanie licznych zbiorników naturalnych. Rozwiązania nad zwiększeniem 

retencyjności zagregowano w 3 grupy, (w nawiasach podano wiodący cel danego środka 

retencji): 

I. ZBIORNIKI WODNE (cele: nawodnienia, ochrona przeciwpowodziowa); 

II. STAWY (cel: nawodnienia, hodowla ryb); 

III. BUDOWLE PIĘTRZĄCE (urządzenia piętrzące na rzekach i kanałach - nawodnienia). 

W granicach RZGW we Wrocławiu planowane zwiększenie retencji  dotyczą przede 

wszystkim pierwszej grupy rozwiązao (I) czyli budowy lub przebudowy istniejących urządzeo 

hydrotechnicznych na zbiornikach. Dodatkowo realizowane będą zgodnie z zapisami RDW 

dla spełnienia wymogu zachowania ciągłości rzek jako korytarzy ekologicznych (zadania  

te wchodzą w zakres kompetencji wojewódzkich programów udrażniania rzek - budowa 

przepławek dla umożliwienia migracji ryb). 

 
Rysunek 8.5  Liczba planowanych obiektów małej retencji 
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Dokonana na podstawie danych z PMR ocena możliwości powiększenia 

dyspozycyjnych zasobów wodnych na całym obszarze działania RZGW we Wrocławiu zakłada 

realizację łącznie 1271* zadao (*- dla woj. śląskiego brak danych nt. planowanych form 

retencji korytowej, dla woj. opolskiego brak danych nt. planowanych form retencji 

korytowej, dla woj. lubuskiego brak danych nt. planowanych stawów)  (Rysunek 8.5, Rysunek 

8.6, Tabela 8.1). Planowane inwestycje dotyczą przede wszystkim retencji zbiornikowej  

oraz korytowej.  

Tabela 8.1 

Tabela szacunkowej objętości użytkowej planowanych obiektów retencji zbiornikowej *tys. m3]. 

województwo 
Objętośd retencji zbiornikowej 

[tys. m
3
] 

 DOLNOŚLĄSKIE 124 201 900,0 

 LUBUSKIE 569,9 

 OPOLSKIE 46 963,6 

 ŚLĄSKIE 787,0 

 WIELKOPOLSKIE 16 120,0 

 

 
A 
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B* - brak danych dla woj. opolskiego  

 
C* - brak danych dla woj. dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego 

Rysunek 8.6  Mapy planowanych w ramach PMR obiektów retencji: A - zbiornikowej; B - w stawach; 
 C - korytowej. 
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Priorytetami koncepcji małej retencji na obszarze działania RZGW we Wrocławiu jakie 

wyznaczono w ramach PMR to:  

 realizacja w pierwszej kolejności zbiorników o dużym znaczeniu dla ochrony 

przeciwpowodziowej szczególnie dla ochrony obszarów aglomeracji miejskich  

i zabudowanych terenów wiejskich; 

 preferencja zbiorników wielofunkcyjnych; 

 przydatnośd zbiorników do przeciwdziałania zjawisku suszy (cele nawodnieo  

i zasilania wód gruntowych) oraz pożarom na terenach przyrodniczych; 

 aktywizacja społeczna regionów rolniczych - aktywizacja przez rozwój rekreacji  

i usług wokół zbiorników; 

 dla terenów nizinnych dla ustalenia kolejności realizacji inwestycji proponuje się 

przyjąd kryterium wielofunkcyjności ze szczególnym uwzględnieniem funkcji 

przeciwpowodziowej i ochrony przed suszą; 

 dla terenów podgórskich i górskich ustalono, iż kryteriami tymi będą 

wielofunkcyjnośd zbiornika z przewagą funkcji przeciwpowodziowej.  

Do czynników decydujących o wyborze danej formy małej retencji zalicza się: 

1.   CZYNNIKI WYNIKAJĄCE ZE STRATEGII, PROGRAMÓW I PLANÓW ROZWOJU OBSZARÓW 

WIEJSKICH; 

2. UWARUNKOWANIA PRZYRODNICZE (zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

działania w zakresie m.in. gospodarki wodnej, przestrzennej, rolnictwa powinny 

uwzględniad zasady ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju).  

W zakresie uwarunkowao przyrodniczych zwiększenie retencyjności danego obszaru 

musi uwzględniad zasady i zakazy dotyczące realizacji przedsięwzięd mogących negatywnie 

oddziaływad na środowisko. Szczególne obostrzenia dotyczą obszarów chronionych, stąd  

o ostatecznej decyzji co do formy, rozmiaru i warunków oraz możliwości samej lokalizacji 

przesądza procedura oceny oddziaływania na środowisko. 

Warunki możliwości oraz celowości zastosowania różnych form retencji służących 

poprawie lub utrzymaniu zasobów wodnych określają z punktu formalnego:   

I. szczegółowa analiza potrzeb gospodarczych, zarówno w zakresie gospodarki rolnej  

(w tym rybackiej), jak i leśnej; 

II. szczegółowa analiza konsekwencji przyrodniczych.  

Obie analizy powinny poprzedzad realizację każdego z planowanych obiektów małej 

retencji. Dodatkowo trzecim elementem oceny jest analiza ekonomiczna każdego 
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przedsięwzięcia, w której dokonuje się porównania nakładów na realizację i eksploatację 

obiektu z przewidywanymi korzyściami gospodarczymi, społecznymi i środowiskowo-

przyrodniczymi. 

Natomiast ocenę celowości w ramach niniejszego opracowania rozumie się jako 

wskazanie czy w obszarach wymagających szczególnych działao łagodzących skutki suszy 

przewidziano inwestycje małej retencji. Porównanie map rozmieszczenia inwestycji 

planowanych z mapą wyników hierarchizacji obszarów narażonych na skutki suszy dowodzi, 

iż kierunek planowanych działao na rzecz zwiększenia zasobów dyspozycyjnych  

i podniesienia poziomu retencyjności obszaru są właściwe. Obszary wymagające 

szczególnych działao łagodzących skutki suszy, czyli zlewnie w których poziom suszy 

hydrologicznej jest bardzo wysoki, intensywnośd poborów wód na cele zaopatrzenia ludności 

i gospodarki jest wysoka oraz warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków suszy (gleby 

kategorii I) znajdują się w granicach planów zawartych w PMR. Obszarami w których  

w pierwszej kolejności należy zrealizowad PMR są zlewnie o numerach: 133, 134, 138, 156, 

174 oraz JCWPd o numerach: 79, 80, 96, 97, 110, 127. 

Zadania z zakresu małej retencji korzystnie wpłyną także na kształtowanie zasobów 

wód podziemnych, zarówno pierwszego przypowierzchniowego poziomu wodonośnego, jak 

też głębszych użytkowych poziomów. Przy czym kluczowe znaczenie ma tu charakter 

kontaktu hydraulicznego wód powierzchniowych z wodami podziemnymi. Zmiana pola 

filtracji wywołana podpiętrzeniem wód powierzchniowych powoduje zmianę reżimu 

hydrodynamicznego w obrębie doliny rzecznej, której dotychczasowa drenująca rola 

zamienia się w zasilającą. Należy pamiętad, że sztuczne odwrócenie wynikowego gradientu  

i kierunku przepływu staje się jednocześnie elementem zmian jakościowych i w dłuższej 

perspektywie (a taką przewiduje budowa sztucznego zbiornika) może pociągad zmiany 

składu fizyko-chemicznego wód podziemnych. Dlatego należy zwrócid uwagę, aby lokalizacje 

uzależniad także od występowania korzystnej jakości wód rzecznych. 

W celu uniknięcia problemu niedoborów wody dla nawodnieo rolniczych należy 

oprócz inwestycji przewidzianych w PMR wdrażad działania nietechniczne (wykorzystanie 

istniejących uwarunkowao przyrodniczych i krajobrazowych w tym zwiększenie lesistości 
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zlewni czy wykorzystanie obszarów bezodpływowych a także renaturyzacja cieków  

i zdegradowanych zbiorników, stosowanie kodeksu dobrych praktyk rolniczych). Zabiegi 

przeciwerozyjne oraz agro- i fitomelioracyjne służą zwiększaniu retencji wód gruntowych  

i podziemnych. Jako nietechniczny środek zwiększający poziom retencyjności zlewni podaje 

się także działania na rzecz zachowania w stanie naturalnym siedlisk łęgowych oraz mokradeł 

w dolinach rzecznych (siedliska hydrogeniczne). Działania z zakresu wykorzystania 

nietechnicznych form retencji wpływają zarówno na zwiększenie potencjalnie dostępnych 

zasobów wodnych, jak i potęgują procesy zwiększania bioróżnorodności.  

Realizacja zadao związanych z poprawą i otrzymaniem retencji wód  

to przedsięwzięcia o wymiarze nie tylko hydrologicznym, ale także ekologicznym oraz 

progospodarczym. Oceny warunków oddziaływania PMR na środowisko wskazują,  

iż uciążliwośd realizacji inwestycji nie będzie wysoka. Oczywiście wszystkie wdrożenia,  

a szczególnie te realizowane na dużych rzekach oraz zbiornikach wodnych czy też w obrębie 

użytków ekologicznych wymagad będą szczegółowych opinii na temat oddziaływania na 

środowisko. Należy podkreślid, że o możliwości wykonania zaplanowanych inwestycji 

rozstrzygną wyniki analiz oceny prowadzone w etapach przedinwestycyjnych (szczegółowe 

analizy potrzeb gospodarczych i konsekwencji przyrodniczych wraz z analizą ekonomiczną). 

W ramach ww. analiz potrzeb gospodarczych czynniki związane z użytkowaniem wód  

w warunkach suszy powinny stanowid jeden z kluczowych elementów oceny. W latach 90-

tych XX w. jako barierę w realizacji zadao rozwoju małej retencji podawano barierę 

finansową. Aktualnie mechanizmy finansowe uległy zmianie i w wykazach PMR środki 

pochodzą przede wszystkim z WFOŚiGW oraz unijnych dotacji projektowych.  
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9. Podsumowanie 

Analizy przeprowadzone w ramach opracowania „Projektu planu przeciwdziałania 

skutkom suszy (Etap I)” realizowały postawione cele. Mianowicie, wytypowano  

i przeprowadzono hierarchizację obszarów występowania zjawiska suszy na obszarze 

działania RZGW we Wrocławiu. Ustalono priorytety działao dla przeciwdziałania skutkom 

suszy i łagodzenia następstw niedoborów wody w trzech podanych aspektach. Poniżej 

zestawiono najważniejsze wnioski względem wymienionych celów. (Dodatkowo, dla 

lepszego zobrazowania wniosków przytoczono kluczowe mapy wynikowe zamieszczone  

w tekście opracowania). 

W  obszarze  działania  RZGW  we Wrocławiu obszarami predysponowanymi do 

WYSTĘPOWANIA SUSZY o wysokiej intensywności tego zjawiska są w zakresie suszy 

hydrologicznej zlewnie Baryczy, Orlej, Polskiego Rowu, Sąsiecznicy, Widawy, Szprotawy, 

Rudnej oraz Odry od Kaczawy po Barycz (zlewnie zaznaczone na czerwono) (Rysunek 9.1). 

Głębokie i długotrwałe zjawisko suszy hydrogeologicznej stwierdzono w JCWPd o numerach 

79, 80, 96 oraz 97, 110, 127 (obszary zaznaczone na czerwono i brązowo) (Rysunek 9.1). Należy 

podkreślid, fakt podobieostwa przestrzennego rozkładu podanych obszarów. Na tej 

podstawie wyprowadzono wniosek, iż obszarami w których susza zachodzi najintensywniej 

(rozwój kolejnych przez suszę hydrologiczną po hydrogeologiczną) są zlewnie Baryczy  

i Widawy. 

 

 
A 

 
B 

Rysunek 9.1 Zestawienie porównawcze map wynikowych obszarów występowania suszy A - 

hydrologicznej i B - hydrogeologicznej (wg intensywności zjawiska). 
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Wyznaczenie obszarów narażonych na skutki występowania suszy wraz  

z hierarchizacją tych obszarów pod kątem wdrożenia działao łagodzących skutki suszy 

przyniosło następujące rezultaty (Rysunek 9.2). Obszarami, które w pierwszej kolejności 

wymagają wdrożenia działao łagodzących skutki suszy hydrologicznej są zlewnie Kaczawy, 

Bystrzycy, Nysy Łużyckiej, Odry od Stobrawy do Bystrzycy oraz Obrzycy (na mapie zaznaczone na 

czerwono). Ich priorytet wynika z uzyskanej punktacji przyjętych kryteriów. Są to obszary,  

w których intensywnośd zjawiska maksymalnej suszy hydrologicznej jest przeciętna 

aczkolwiek wielkości realizowanych poborów wód powierzchniowych na cele komunalne  

i przemysłu są bardzo duże i jednocześnie są to obszary, w których o ich wysokim priorytecie 

ważności (konieczności wdrożenia szczególnych działao łagodzących) decyduje aspekt 

zapewnienia realizacji potrzeb wodnych ludności i gospodarki. Największą powierzchnię 

obszaru działania RZGW we Wrocławiu zajmują zlewnie w klasie II - obszary wymagające 

podstawowych i doraźnych działao łagodzących skutki suszy. Są to zlewnie, w których susza 

hydrologiczna może w stopniu umiarkowanym ograniczad realizację zadao związanych 

wypełnieniem potrzeb popytu na wodę, a warunki glebowe sprzyjają intensyfikacji skutków 

suszy rolniczej (gleby kategorii II, III). 

Z punktu widzenia suszy hydrogeologicznej działania łagodzące skutki suszy powinny 

zostad skierowane na JCWPd o numerach 79, 80, 96, 97, 110, 127 - czyli zlewnie Baryczy, 

Widawy i Małej Panwi, Stobrawy oraz Odry od Kłodnicy do Małej Panwi.  

 
A 

 
B 

Rysunek 9.2 Zestawienie porównawcze map wynikowych zhierarchizowanych obszarów 

wymagających działao łagodzących skutki suszy A - hydrologicznej i B - hydrogeologicznej. 
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Do działao łagodzących skutki suszy należą wdrożenia mające na celu zwiększenie 

retencyjności i zasobów wodnych w regionie. Przeprowadzona w tym celu analiza wskazała, 

iż zadania przewidziane w Programach Małej Retencji oraz w realizowanym przez Dyrekcję 

Generalną Lasów Paostwowych projekcie „Przeciwdziałania skutkom odpływu wód 

opadowych na terenach górskich. …” (2010) przestrzennie pokrywają się z obszarami 

zidentyfikowanymi w analizie hierarchizacyjnej. Oba projekty uzupełniają się wzajemnie, 

mianowicie PMR zakłada działania przede wszystkim budowy retencji zbiornikowej zaś 

projekt realizowany w nadleśnictwach skupia się na małych ciekach oraz wdraża rozwiązania 

podnoszące retencyjnośd gleby oraz terenów leśnych.  

Narzędziem identyfikacji stopnia zagrożenia suszą są określone wskaźniki 

indykatywne suszy hydrologicznej i hydrogeologicznej. Wskazanie stopnia zagrożenia suszą 

służy także zapobieganiu skutkom suszy. Ostrzeganie o wystąpieniu zjawiska suszy powinno 

nieśd za sobą np. okresową zmianę w warunkach korzystania z wód w celu ograniczenia 

presji na stan zasobów wodnych. Zakres działao przeciwdziałania skutkom suszy w ramach 

„Planu przeciwdziałania…” określa art. 88 ustawy Prawo wodne (Dz.U. 2012 poz. 145).  

W odniesieniu do zapisów ustawy niniejsze opracowanie wypełnia zadania związane  

z przygotowaniem „Planu” przeciwdziałania skutkom suszy jedynie w zakresie ogólnym  

ust. 3 art. 88 r. Natomiast w przyszłych szczegółowych pracach nad stworzeniem Planu 

uzyskane wyniki oraz opracowane metody, narzędzia powinny stanowid punkt wyjścia.  
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