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S t r e s z c z e n i e 

W artykule analizowano występowanie zjawiska suszy w Polsce według zmodyfikowanego 
wskaźnika standaryzowanego opadu SPI w sezonie wegetacyjnym (IV–IX) wielolecia 1954–1998. 
Wskaźnik SPI obliczono na podstawie ciągów pomiarowych opadów z 31 stacji leżących na obsza-
rach poniżej 400 m n.p.m. Charakterystyki rozkładu opadów i wartości wskaźnika SPI umożliwiły 
analizę przestrzenno-czasową występowania suszy w trzech klasach: umiarkowanej, silnej i ekstre-
malnej w okresach miesięcznych i sześciomiesięcznych (długość sezonu wegetacyjnego). Otrzymane 
wyniki dały podstawę do wskazania regionów o zwiększonej częstości wystąpienia suszy w całym 
sezonie wegetacyjnym i w poszczególnych jego miesiącach. Uzyskano procentowy rozkład zasięgu 
suszy w poszczególnych miesiącach wielolecia. 

Wykorzystując średnie sumy opadów i definicję wskaźnika SPI, obliczono wartości progowe 
sum opadów, których przekroczenie powoduje włączenie badanego okresu do klasy suszy łagodniej-
szej lub przerywa suszę. Prezentowane materiały i metody badań mogą być wykorzystane do kon-
strukcji map obszarów szczególnie wrażliwych na susze. 

WSTĘP 

W celu skutecznego przeciwdziałania negatywnym skutkom susz i podejmo-
wania odpowiednich działań prewencyjnych należy dysponować odpowiednimi, 
sprawdzonymi i wiarygodnymi wskaźnikami niedoborów opadu i intensywności 
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suszy, przydatnymi w jej operacyjnym monitorowaniu. W literaturze znanych jest 
wiele takich wskaźników, stosowanych w różnych regionach świata do praktycz-
nego monitorowania suszy, z których najwięcej bazuje na niedoborze opadu atmos-
ferycznego. Jednym z nich jest wskaźnik standaryzowanego opadu SPI (Standard-
ized Precipitation Index) [MCKEE, DOESKEN, KLEIST, 1993; 1995] i aktualnie sto-
suje go Narodowe Centrum Zapobiegania Suszy do operacyjnego monitorowania 
suszy w USA [What ..., 2002]. W Europie wykorzystuje się go m.in. na Węgrzech, 
we Włoszech oraz w Hiszpanii, ale coraz częściej podejmuje się próby monitoro-
wania suszy za pomocą tego wskaźnika również w innych krajach (np. RPA, Izra-
el, Argentyna). Zaletą tego wskaźnika jest możliwość obliczania jego wartości 
w różnych przedziałach czasu. 

Celem artykułu jest analiza zróżnicowania wartości SPI w sezonie wegetacyj-
nym (IV–IX) i w poszczególnych miesiącach tego okresu na obszarze Polski.  

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Do analizy wykorzystano 45-letnie (z lat 1954–1998) ciągi sum opadów mie-
sięcznych ze stacji meteorologicznych Bydgoszcz IMUZ i 30 stacji IMGW (rys. 1). 
Dla wszystkich stacji, dla każdego miesiąca od kwietnia do września i dla całego 
okresu wegetacyjnego (IV–IX) obliczono średnie sumy opadów, współczynniki 
zmienności oraz odchylenie standardowe. Następnie obliczono miesięczne i sezo-
nowe wskaźniki standaryzowanego opadu SPI, przeanalizowano rozkład prze-
strzenny częstości występowania suszy w poszczególnych klasach, kolejnych mie-
siącach i sezonach wegetacyjnych wielolecia, zasięg występowania suszy w po-
szczególnych latach oraz obliczono opady wyznaczające granice poszczególnych 
klas suszy. Izolinie częstości i izohiety wykreślono metodą krigingu, używając 
programu Surfer.  

Do obliczenia wskaźnika SPI wykorzystuje się wieloletnie ciągi opadu w okre-
ślonym przedziale czasu. Ciąg opadowy poddaje się normalizacji, stosując funkcję 
przekształcającą f(P), a następnie – standaryzacji [BĄK, ŁABĘDZKI, 2002]. Warto-
ści SPI dla danej wartości P oblicza się na podstawie równania: 

 
σ

μ−
=

)(PfSPI   (1) 

gdzie:  
SPI           – wskaźnik standaryzowanego opadu;  
f(P) = P1/3 – przekształcona suma opadów; 
μ               – wartość średnia znormalizowanego ciągu opadów; 
σ               – średnie odchylenie standardowe znormalizowanego ciągu opadów.  
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Klasy niedoboru opadów przyjęto według klasyfikacji zmodyfikowanej w sto-
sunku do oryginalnej [BĄK, ŁABĘDZKI, 2003] (tab. 1). Modyfikacja polegała na 
zmianie górnej granicy przedziału najniższej klasy suszy – suszy umiarkowanej us 
z SPI wynoszącym –1,0 na –0,5. SPI ≤ –0,5 odpowiada sumie opadów z prawdo-
podobieństwem nieosiągnięcia wraz z mniejszymi 31%, a SPI ≤ –1,0 – z prawdo-
podobieństwem 16%. Na skutek tej modyfikacji uzyskano prawie trzykrotne 
zwiększenie częstości występowania susz łagodnych. Przyjęto, że do określonej 
klasy suszy zalicza się na podstawie wskaźnika SPI każdy miesiąc lub cały sezon 
wegetacyjny. 

Tabela 1. Klasy suszy według wskaźnika standaryzowanego opadu SPI 

Table 1. Classes of drought according to SPI 

Klasa suszy   Class of drought Symbol SPI 
Susza ekstremalna   Extreme drought es ≤–2,00 
Susza silna   Severe drought bs –1,99÷–1,50  
Susza umiarkowana   Moderate drought us –1,49÷–0,50 

Rys. 1. Lokalizacja stacji meteorologicznych 

Fig. 1. Location of meteorological stations  
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WYNIKI BADAŃ 

Najniższe średnie sumy opadów w okresie wegetacyjnym w latach 1954–1998 
występują w pasie Nizin Środkowopolskich oraz zachodniej i południowo-zachod-
niej części Pojezierza Pomorskiego (rys. 2). Podobny rozkład przestrzenny uzyskał 
WOŚ [1999] na podstawie wielolecia 1951–1980. Najwyższą średnią sumę opadów 
w sezonie wegetacyjnym zanotowano w Krakowie (456 mm), a najniższą – w Pile 
(322 mm). W tym samym okresie w środkowej części Kujaw (stacja Polanowice 
IMUZ) zanotowano 312 mm [BĄK, ŁABĘDZKI, 2002]. Średnia arytmetyczna suma 
opadów ze wszystkich stacji wynosiła 361 mm. 

 

Rys. 2. Średnie suma opadu (mm) w okresie wegetacyjnym (IV–IX) w wieloleciu 1954–1998 

Fig. 2. Mean sum of precipitation (mm) in the vegetation period (IV–IX) in the years 1954–1998 

Na poszczególnych stacjach zarysowuje się duże zróżnicowanie współczynnika 
zmienności V sumy opadów w miesiącach. We Włodawie najniższa wartość tego 
współczynnika wynosi 37,6% (w kwietniu), a najwyższa – 101,3% (we wrześniu). 
W sezonie wegetacyjnym współczynnik zmienności opadów przyjmuje mniejsze 
wartości i wynosi od 18,3% w Białymstoku do 28,2% w Bydgoszczy (rys. 3). 
W przestrzennym  rozkładzie tego współczynnika  można wyróżnić  dwie wyraźne  
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Rys. 3. Współczynnik zmienności opadów V (%) w okresie wegetacyjnym (IV–IX)  

w wieloleciu 1954–1998 

Fig. 3. Coefficient of variability V (%) of precipitation in the vegetation period (IV–IX)  
in the years 1954–1998 

strefy – obszar, na którym współczynnik V > 25% (Kujawy, wschodnie Pomorze 
i Żuławy oraz wschodnia Lubelszczyzna) i obszar, na którym V < 20% (Wyżyna 
Częstochowska i Wysoczyzna Białostocka). Zwraca uwagę największa zmienność 
opadów na obszarze, gdzie jest ich najmniej.  

W latach 1954–1998 okresy suche o różnej intensywności niedoboru opadów 
utrzymywały się przez około 1/3 część całego sezonu wegetacyjnego. Do najbar-
dziej suchych należały maj i lipiec, natomiast do najmniej suchych – sierpień. Su-
sze ekstremalne najczęściej występowały w sierpniu, okresy bardzo suche zdarzały 
się w maju, a umiarkowane – w maju i lipcu (tab. 2). W badanym wieloleciu mie-
siące z suszą najczęściej notowano w Toruniu (35%), Bydgoszczy, Kole i Krako-
wie (34%), a najrzadziej – w Zielonej Górze (27%).  

Łączna liczba miesięcy z suszą ekstremalną es na poszczególnych stacjach wy-
nosi od 4 do 11, z suszą silną bs – od 5 do 18, a z suszą umiarkowaną us – od 54 do 
80 (rys. 4). Najwięcej miesięcy z suszą ekstremalną zanotowano na Wyżynie Lu-
belskiej (Zamość – 11 miesięcy) oraz w rejonie trójkąta Poznań–Piła–Chojnice – 
10 miesięcy (rys. 4a).  Tylko  4  okresy  odpowiadające  suszy ekstremalnej stwier-  
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Tabela 2. Łączna liczba okresów suszy w poszczególnych miesiącach i w sezonach wegetacyjnych 
na wszystkich stacjach meteorologicznych w latach 1954-1998 

Table 2. Total number of drought events at all stations in months and vegetation seasons in 1954-
1998 

Liczba okresów suszy   Number of drought events  
Okres 
Period 

ekstremalnej 
extreme drought 

silnej 
severe drought 

umiarkowanej 
moderate drought

razem 
total 

Częstotliwość 
Frequency 

% 
IV 43 58 341 442 31,7 
V 27 68 357 452 32,4 
VI 41 53 345 439 31,5 
VII 35 64 357 456 32,7 
VIII 53 54 301 408 29,2 
IX 43 52 337 432 31,0 
IV–IX 45 54 318 417 29,9 

 

  

a) b) 

 
c) 

Rys. 4. Liczba miesięcy w wieloleciu 1954– 
–1998 zaliczonych do klas suszy: a) ekstre-
malnej es, b) silnej bs, c) umiarkowanej us 

Fig. 4. Number of months in the years 1954– 
–1998 classified to: a) extreme es, b) severe bs, 
c) moderate us drought class  
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dzono w Rzeszowie. Susze silne najczęściej pojawiały się we Wrocławiu (18) 
i Kaliszu (17), a najrzadziej – w Bydgoszczy (5) (rys. 4b). W rozkładzie izolinii 
częstości tych okresów wyraźne są dwa maksima (Dolny Śląsk i Mazury) i jeden 
rozległy obszar minimum, rozciągający się od Bydgoszczy do Łodzi. Najwięcej 
susz umiarkowanych wystąpiło w Krakowie (80) i w Bydgoszczy (79), a najmniej 
– w Pile (54) i Zielonej Górze (55) (rys. 4c).  

Z przedstawionych map izofrequentów susz wynika, że obszar nizin środko-
wych sprzyja ich powstawaniu. W poszczególnych miesiącach zmienia się jednak 
położenie, kształt i rozmiar obszaru ze zwiększoną częstością zjawiska. W kwiet-
niu maksimum częstości susz obejmowało Kujawy, w maju Mazowsze, w czerwcu 
i lipcu rozciągało się bardziej południkowo od Bydgoszczy do Koła, w sierpniu 
obszar suszy układał się równoleżnikowym pasem od Kalisza do Łodzi, we wrze-
śniu zaś przesuwał się ponownie na północ w rejon doliny Wisły i Pojezierza Ma-
zurskiego. W sezonie wegetacyjnym najbardziej czułym obszarem ze względu na 
powstawanie susz jest pas szerokości 100–150 km, ciągnący się wzdłuż doliny 
Wisły od Bydgoszczy do Krakowa.  

Zasięg suszy obrazuje udział stacji, na których stwierdzono suszę w sezonie 
wegetacyjnym w latach 1954–1998 (rys. 5). W badanym wieloleciu liczba okresów 
suszy (miesięcy i sezonów wegetacyjnych) występujących na ponad 50% stacji 
była następująca: kwiecień – 9, maj – 14, czerwiec – 10, lipiec – 11, sierpień – 11, 
wrzesień – 9, sezon wegetacyjny (IV–IX) – 10. Najniższe wartości SPI pojawiały 
się w latach, w których susza obejmowała największy obszar. W 1982 r., kiedy 
suszę w całym sezonie wegetacyjnym stwierdzono w 90% stacji, minimalną war- 
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Rys. 5. Udział stacji ze stwierdzoną suszą w okresie wegetacyjnym (IV-IX) w wieloleciu 1954-1998 

Fig. 5. Percent share of stations with drought in the vegetation period (IV-IX) in the years 1954-1998 
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Tabela 3. Charakterystyka opadów w sezonie wegetacyjnym (IV–IX) w wieloleciu 1954–1998 

Table 3. Characteristics of precipitation in the vegetation season (IV–IX) in the years 1954–1998 

Suma opadów dla górnej granicy klasy suszy 
Precipitation for the upper threshold of drought class 

Stacja 
Station 

⎯P 
mm 

σ 
mm 

V 
% 

es bs us 
Białystok 364,1 66,6 18,3 243,8 270,1 328,2 
Bydgoszcz 327,4 92,3 28,2 168,4 200,2 275,2 
Chojnice 345,3 86,6 25,1 188,8 220,8 295,0 
Częstochowa 402,9 75,4 18,7 266,7 296,4 362,1 
Elbląg 408,1 106,6 26,1 221,5 259,5 347,9 
Gorzów 325,4 67,7 20,8 199,6 226,3 286,7 
Kalisz 322,6 62,0 19,2 205,8 230,9 287,2 
Koło 328,6 78,1 23,8 187,7 216,9 284,0 
Koszalin 418,9 92,2 22,0 248,3 284,1 365,7 
Kraków 456,4 108,0 23,7 264,3 304,3 395,9 
Lublin 359,0 82,4 23,0 207,4 238,9 311,3 
Łódź 357,2 74,7 20,9 220,9 249,9 315,3 
Mława 349,9 86,0 24,6 203,9 234,3 303,9 
Olsztyn 386,2 91,0 23,6 225,5 259,0 335,7 
Opole 404,2 82,8 20,5 251,5 284,1 357,4 
Ostrołęka 353,4 70,6 20,0 228,1 255,1 315,5 
Płock 337,3 81,5 24,2 195,9 225,3 292,8 
Piła 322,3 79,4 24,6 176,8 206,5 275,6 
Poznań 323,5 84,8 26,2 171,2 201,9 274,0 
Puławy 364,6 73,9 20,3 227,7 256,9 322,7 
Rzeszów 364,6 96,0 23,5 237,6 273,1 354,4 
Siedlce 353,7 73,1 20,7 224,0 251,8 314,2 
Suwałki 367,0 78,7 21,5 229,2 258,6 324,8 
Szczecin 324,4 67,9 20,9 202,4 228,5 287,0 
Szczecinek 360,0 79,5 22,1 213,5 244,3 314,3 
Toruń 341,7 91,5 26,8 185,1 216,9 291,1 
Warszawa 334,0 71,4 21,4 209,1 235,8 295,7 
Włodawa 352,2 96,9 27,5 199,9 231,3 303,7 
Wrocław 385,3 75,5 19,6 245,1 275,2 342,7 
Zamość 386,0 79,3 20,5 239,5 270,7 341,1 
Zielona Góra 351,0 85,7 24,4 195,6 227,6 301,4 

Min 322,3 108,0 18,3 168,4 200,2 274,0 
Max 456,4 62,0 28,2 266,7 304,3 395,9 
Średni    Mean 360,6 81,9 22,7 215,6 246,3 316,2 
Objaśnienia:⎯P – średnia suma opadów, σ – średnie odchylenie standardowe, V – współczynnik zmienności.  
Explanations: ⎯P – mean sum of precipitation, σ – standard deviation, V – coefficient of variability. 
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tość SPI (–3,3) zanotowano w Zamościu. W 1992 r. suszę wykazano na prawie 
80% stacji opadowych, a najniższa wartość SPI wyniosła –2,9 (Kraków). 

Największy zasięg miała susza w maju 1956 r. i lipcu 1996 r. (97% stacji), 
w sezonach wegetacyjnych – w latach 1982–1983 (90 i 81% stacji). W 1992 r. od 
maja do sierpnia utrzymywała się susza, której zasięg obejmował od 68 do 87% 
stacji. W wieloleciu uwypukliły się ponadto trzy okresy trzymiesięczne i siedem 
dwumiesięcznych, w których susza objęła ponad 50% stacji. Susze o największym 
zasięgu najczęściej pojawiały się w maju (15 razy) oraz w sierpniu (12 razy). 

Interesującym zagadnieniem było ustalenie górnej granicy sum opadów odpo-
wiadających wartościom SPI dla odpowiednich klas suszy (–0,5, –1,5 i –2,0) – 
podano je w tabeli 3. Opady większe od przyjętych wartości granicznych powodują 
przekwalifikowanie danego okresu do klasy suszy łagodniejszej lub stwierdzenie 
braku suszy. Wykreślono izolinie granicznych opadów, przyjętych za granice klas 
suszy w sezonie wegetacyjnym (rys. 6). Wartości progowe sum opadów sezonu  
 

 

a) b) 

 c) 

Rys. 6. Suma opadów (mm) w okresie wegeta-
cyjnym (IV–IX) dla górnej granicy klas suszy: 
a) umiarkowanej us (SPI = –0,5), b) silnej bs 
(SPI = –1,5), c) ekstremalnej es (SPI = –2,0) 

Fig. 6. Precipitation sum (mm) in the vegeta-
tion period (IV–IX) for the upper threshold of 
drought class: a) moderate us (SPI = –0,5), b) 
severe bs (SPI = –1,5), c) extreme es (SPI =  
–2,0)  
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wegetacyjnego, odpowiadające poszczególnym klasom susz, wynoszą: es – od 168 
do 266 mm, bs – od 200 do 304 mm, us – od 274 do 395 mm. Porównując stacje ze 
zbliżoną średnią sumą opadów w danym okresie, wskaźnik suszy SPI w tym okre-
sie będzie mniejszy (intensywniejsza susza) tam, gdzie występuje mniejsza zmien-
ność opadów. Większa zmienność opadów zwiększa wartość wskaźnika (zakwali-
fikowanie okresu do klasy suszy łagodniejszej lub jej przerwanie). W Bydgoszczy 
i Kaliszu (tab. 3), mimo podobnych średnich sum opadów, zmienność opadów jest 
różna. Jeśli więc w jakimś okresie w obu miejscowościach spadnie taka sama ilość 
opadów, to w Bydgoszczy wartość wskaźnika suszy SPI będzie wyższa niż w Kali-
szu, co będzie oznaczało łagodniejszą suszę. W Bydgoszczy suma opadów, wyno-
sząca na przykład 205 mm, odpowiada suszy umiarkowanej us, podczas gdy 
w Kaliszu – suszy ekstremalnej es (tab. 3). Gdy różnica średniej sumy opadów jest 
znaczna, kwalifikacja okresów do danej klasy suszy może różnić się jeszcze bar-
dziej. W Bydgoszczy, gdzie średnia suma opadów w sezonie wegetacyjnym wyno-
si 327,4 mm, susza nie występuje, jeśli suma opadów ≥275,2 mm. W Krakowie 
wartości te wynoszą odpowiednio 456,4 i 395,9 mm. Jeśli więc bieżące sumy opa-
dów w tym samym okresie będą w obu miejscowościach podobne, to w Bydgosz-
czy wskaźniki suszy zawsze będą większe niż w Krakowie. Gdy suma opadów 
wyniesie 250 mm, w Bydgoszczy będzie notowana susza umiarkowana us, podczas 
gdy w Krakowie będzie to susza ekstremalna es (tab. 3).  

WNIOSKI 

W wieloleciu 1954–1998 najmniejsze średnie sumy opadów w sezonie wegeta-
cyjnym występują w pasie Nizin Środkowopolskich oraz w zachodniej i południo-
wo-zachodniej części Pojezierza Pomorskiego, natomiast największe – w Krako-
wie i w pasie nadmorskim. Amplituda opadów wynosiła 134 mm. Największa 
zmienność opadów (ponad 25%) cechuje Kujawy, wschodnią część Pomorza, Żu-
ławy oraz Wyżynę Lubelską. Najmniejszą zmienność opadów – poniżej 20% – 
stwierdzono w rejonie Opola, Częstochowy oraz Białegostoku. 

Na podstawie wskaźnika standaryzowanego opadu SPI susze w regionie nizin 
środkowych obejmowały 29–33% wszystkich miesięcy okresu wegetacyjnego. 
Najwięcej okresów suchych we wszystkich wyodrębnionych klasach stwierdzono 
w Bydgoszczy i Toruniu (93–94 miesięcy) oraz w Krakowie (93), a najmniej – 
w Pile (54) i Zielonej Górze (55). Liczba susz w wieloleciu 1954–1998 obejmują-
cych jednocześnie ponad 50% stacji opadowych w poszczególnych miesiącach 
wynosiła od 9 w kwietniu i wrześniu do 14 w maju.  

Standaryzacja sum opadów umożliwiła obiektywne porównywanie niedoborów 
opadów w czasie i przestrzeni. Wprowadzony wskaźnik standaryzowanego opadu 
SPI daje podstawę do oceny okresu tego niedoboru, czasu jego trwania i zasięgu 
w poszczególnych klasach suszy. Taka sama suma opadów w danym przedziale 
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czasu nie oznacza tej samej wartości wskaźnika SPI. Na obszarach, na których 
średnie sumy opadów w wieloleciu niewiele się różnią, o wartości wskaźnika SPI 
decyduje zmienność opadów. Tam, gdzie jest mniejsza zmienność opadów w wie-
loleciu, wartości wskaźnika SPI są również mniejsze (susza bardziej intensywna).  

Przedstawioną metodę amerykańską można stosować do badania występowa-
nia susz atmosferycznych w Polsce i ich oceny. Analizowany wskaźnik może być 
przydatny do monitorowania suszy atmosferycznej w odniesieniu do jej dalszych 
skutków w glebie oraz warunków hydrologicznych i hydrogeologicznych na obsza-
rach rolniczych. 
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DIFFERENTIATION OF THE ATMOSPHERIC DROUGHT INDEX SPI  
IN THE VEGETATION PERIOD IN POLAND 
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S u m m a r y 

The paper gives a brief review on droughts in Poland classified by the standardized precipitation 
index SPI. Frequency of drought occurrence was calculated using monthly precipitation records in the 
vegetation periods of 1954–1998 from 31 meteorological stations. According to Polish meteorological 
conditions the threshold value of the first class of drought is fixed at SPI = –0.5. Smaller values of 
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SPI indicate different intensity of  drought. The paper contains maps showing the frequency isolines 
of moderate, severe and extreme droughts. 
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