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Zagrożenie 
suszą rolniczą



 dotyczy obszarów rolnych, leśnych i terenów semi-naturalnych z wykluczeniem 
terenów zurbanizowanych;

 jest wypadkową wskaźników roślinnych charakteryzujących ich fenologię oraz 
niezrealizowane, z uwagi na deficyt opadów, zapotrzebowania na wodę w fazach 
rozwoju wegetacji. 

 jest określona przez deficyt zasobów wodnych na potrzeby roślin w profilu 
glebowym 

 warunkiem jej zaistnienia jest wystąpienie zmian w stanie roślinności, tj. 
wystąpienia objawów stresu wodnego, spadku w biomasie i ograniczeń plonowania; 
bezpośrednia konsekwencja wydłużającej się suszy atmosferycznej.  

 jest rozpatrywana w odniesieniu do sezonu wegetacyjnego w kontekście 
wystąpienia niedostatku wody dostępnej dla rozwoju wegetacji wywołującego 
niekorzystny wpływ na plony (wegetację). 

 Istotnym czynnikiem w rozpatrywaniu suszy rolniczej jest typ pokrywy roślinnej, 
ustalający faktyczne zapotrzebowanie na wodę. 

Zagrożenie suszą rolniczą - definicja
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Dane satelitarne NOAA AVHRR o rozdzielczości przestrzennej 
1x1 km i dziennej rejestracji – baza danych Instytutu Geodezji 

i Kartografii z lat 1997 -2018

Dzienne dane meteorologiczne  dotyczące temperatury 
powietrza i opadów pochodzące ze stacji synoptycznych, 

klimatycznych i posterunków opadowych 
– zasób IMGW-PIB

Mapa pokrycia terenu dla obszaru Polski opracowana na 
podstawie zdjęć satelitarnych w ramach Programu CORINE

Land Cover 2018

Zagrożenie suszą rolniczą
– dane źródłowe
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Zagrożenie suszą rolniczą 
– dane satelitarne

Obrazy satelitarne NOAA AVHRR są rejestrowane w pięciu zakresach promieniowania: 
widzialnym, bliskiej podczerwieni i 3 zakresach podczerwieni termalnej. Na podstawie 

obrazów z poszczególnych zakresów spektralnych są generowane obrazy przetworzone 
charakteryzujące kondycję roślin:
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Znormalizowany Wskaźnik Roślinności

Temperatura radiacyjna  

Wskaźnik Kondycji Roślin  

Termiczny Wskaźnik Kondycji Roślin  

NDVI

Ts

VCI
TCI
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Mapa wskaźnika NDVI                                                                                 Mapa wskaźnika VCI

Mapa temperatury radiacyjnej                                                                             Mapa wskaźnika TCI

Dekada 10
2018 roku
1 – 10 kwietnia
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Mapa wskaźnika NDVI                                                                           Mapa wskaźnika VCI

Mapa temperatury radiacyjnej                                                               Mapa wskaźnika TCI

Dekada 16
2018 roku
1 – 10 czerwca



Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
Temperatura radiacyjna 2018
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Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
Temperatura radiacyjna 2018
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Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
wskaźnik TCI 2018
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Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
wskaźnik TCI 2018
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Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
Porównanie temperatury radiacyjnej 2015 - 2017
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Zagrożenie suszą rolniczą – dane satelitarne
Porównanie wskaźnika TCI  2015 - 2017
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Zagrożenie suszą rolniczą 
- dane meteorologiczne

Konferencja ogólnopolska Stop suszy!
22 marca 2019 r.

Projekt: Opracowanie planu przeciwdziałania skutkom suszy na obszarach dorzeczy
Nr Projektu: POIS.02.01.00-00-0015/16 14

Dane meteorologiczne pochodzą z pomiarów 
wykonywanych na stacjach synoptycznych, 

klimatologicznych i posterunkach opadowych należących do 
PSHM IMGW-PIB. Do opracowania  wykorzystano 

informację o ilości opadów i temperaturze powietrza z lat 
1997 – 2017 dla każdego dnia od 1 kwietnia do 30 września

Dane temperaturowe  pochodzące ze stacji synoptycznych i 
klimatycznych zostały zinterpolowane do podstawowej 
jednostki przestrzennej o wymiarach 1 x 1 km metodą 

krigingu z uwzględnieniem numerycznego modelu terenu

Interpolacja opadów została przeprowadzona przy użyciu 
metody średniej ważonej odległością (IDW)



Zagrożenie suszą rolniczą 
– dane meteorologiczne
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Mapa temperatury powietrza             1 kwietnia 2015               Mapa opadów



Mapa lokalizacji stacji synoptycznych, klimatycznych i 
posterunków opadowych
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Liczba posterunków:
• OPADOWE  1206
• SYNOPTYCZNE  62
• KLIMATYCZNE   68



Zagrożenie suszą rolniczą 
– dane o pokryciu terenu
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Dla wyodrębnienia z obszaru Polski terenów będących przedmiotem 
opracowania – obszarów gruntów ornych, łąk i obszarów leśnych 
wykorzystano najnowszą mapę pokrycia terenu opracowaną w 

ramach Programu CORINE Land Cover 2018

Na podstawie mapy CLC 2018 utworzono trzy maski obejmujące 
obszary gruntów ornych, terenów łąkowych i obszarów leśnych

Rozdzielczość przestrzenna mapy CORINE Land Cover wynosi 25 ha

Analiza stanu zagrożenia suszą była prowadzona dla obszarów 
rolniczych (gruntów ornych i łąk ) oraz dla obszarów lasów



Mapa pokrycia terenu CORINE Land Cover 2018
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Legenda:



dane o pokryciu terenu
MASKI TEMATYCZNE
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Maska gruntów ornych 
CLC 211 i 242 

Maska terenów łąkowych
CLC 231        

Maska obszarów leśnych
CLC 311, 312, 313 i 324



wskaźniki wykorzystane w identyfikacji 
suszy ROLNICZEJ 

W metodzie identyfikacji suszy rolniczej są wykorzystywane następujące 
wskaźniki:

• Wskaźnik Termicznej Kondycji Roślin – TCI

TCI = 100 (TsMAX – Ts) / (TsMAX - TsMIN)

gdzie: Ts – wartość temperatury radiacyjnej powierzchni z bieżącej 
dekady, 

TsMAX – wartość maksymalna temperatury radiacyjnej powierzchni z 
okresu 1997 - do roku najbardziej aktualnego względem daty 
opracowania ppss, 

TsMIN - wartość minimalna temperatury radiacyjnej powierzchni z 
okresu 1997 - do roku najbardziej aktualnego względem daty 
opracowania ppss
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deficyt opadów atmosferycznych

• meteorologiczny wskaźnik wilgotności 

W_METEOd = 
 𝒊=𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕
𝒅 𝑷𝑷𝒊

 𝒊=𝒔𝒕𝒂𝒓𝒕
𝒅 𝑻𝒂𝒊

gdzie: start – dekada startu wegetacji, 

PPi – suma opadów w dekadzie [mm], 

Tai – średnia temperatura powietrza w dekadzie [st. C], 

d – kolejna dekada z zakresu 10…27. 
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wskaźniki wykorzystane w identyfikacji suszy 
ROLNICZEJ 



Istnieje logarytmiczny związek pomiędzy kumulacją opadów atmosferycznych i 
satelitarną temperaturą radiacyjną

Log (W_METEO)  ͌  f (TCI)

• Wskaźnik identyfikacji satelitarnej suszy rolniczej

DISS d = exp ( A * TCI d + B * TCI d-1 + C * TCI d-2 )

gdzie: TCI – wskaźnik termicznej kondycji roślin, 

d – dekada z zakresu 12-27.

A, B, C - oszacowane parametry dla średniej ruchomej TCI d   TCI d-1 TCI d-2

• Kategorie wskaźnika DISS (standaryzacja)
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wskaźniki wykorzystane w identyfikacji suszy 
ROLNICZEJ 



Przykłady zgodności 
wskaźnika W_METEO i wskaźnika suszy DISS
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Zagrożenie suszą rolniczą - wyniki analizy
Lata z suszą rolniczą w okresie 1997 - 2018

W wyniku analizy map wskaźnika suszy DISS w latach 1997 – 2018 zostały określone 

lata z najdłużej występującymi i największymi powierzchniowo suszami. Były to w 

porządku chronologicznym:

• Rok 2002 – susze występujące w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu

• Rok 2014 – susze występujące w czerwcu, lipcu i sierpniu

• Rok 2015 – susze występujące w czerwcu, lipcu sierpniu i wrześniu

• Rok 2016 – susze występujące w maju, czerwcu, lipcu i wrześniu

• Rok 2018 – susze występujące w maju, czerwcu, lipcu i sierpniu
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Zagrożenie suszą rolniczą – wyniki analizy
Mapy wskaźnika suszy DISS - rok 2015
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Zagrożenie suszą rolniczą – wyniki analizy
Mapy wskaźnika suszy DISS - rok 2018
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Zagrożenie suszą rolniczą 
kryteria oceny zagrożenia
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Zagrożenie suszą rolniczą
kryterium 1 – udział okresu wegetacyjnego 

z susza rolniczą w wieloleciu
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Zagrożenie suszą rolniczą  kryterium 2 
– przeciętny czas trwania suszy rolniczej [dekady]
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Zagrożenie suszą rolniczą kryterium 3 – okresy 
występowania susz rolniczych
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Zagrożenie suszą rolniczą
klasy zagrożenia suszą rolniczą
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