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

Do oceny okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy w okresie wegetacyjnym wykorzystano: 
metodę ciągów dni bezopadowych, klasyfikację opadów Kaczorowskiej na podstawie wskaźnika 
względnego opadu i klasyfikację Marcilonka na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa opadu. 
W rejonie Bydgoszczy opady atmosferyczne są małe i często występują okresy posuszne. W latach 
1972–2001 w ciągu okresu wegetacyjnego notowano średnio dwa okresy posuszne trwające 11–15 
dni i jeden trwający 15–20 dni. Co drugi rok występował okres posuszny trwający ponad 20 dni. 
Najdłuższy okres bezopadowy trwał 38 dni, a średnio w badanym wieloleciu 21–22 dni. Co roku 
można spodziewać się około 50–60 dni z posuchą atmosferyczną. W każdym miesiącu istnieje moż-
liwość wystąpienia posuchy. Na podstawie klasyfikacji według Kaczorowskiej i Marcilonka kwie-
cień, maj, czerwiec oraz wrzesień najczęściej były miesiącami suchymi. Były one bardziej suche niż 
przeciętne w ponad 40% przypadków. 

Ze względu na to, że w klasyfikacji Kaczorowskiej i Marcilonka najkrótszym okresem oceny wa-
runków opadowych jest miesiąc, nie są one przydatne do operacyjnego monitorowania suszy. Do tego 
celu przydatna może być metoda ciągów bezopadowych, pod warunkiem ustalenia miarodajnego 
opadu przerywającego okres posuszny. 

WSTĘP  

Spośród zjawisk atmosferycznych szkodliwych dla rolnictwa, zdaniem Koź-
mińskiego [Agroklimatyczne ..., 1982], największe szkody wyrządzają posuchy 
atmosferyczne, czyli okresy bezopadowe lub z bardzo małymi opadami. Są one 
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niebezpieczne, zwłaszcza gdy występują w okresach krytycznych pod względem 
zapotrzebowania roślin uprawnych na wodę. W klimatycznych warunkach Polski 
można wyróżnić trzy okresy występowania posuchy atmosferycznej: 
– wczesnowiosenny (na przełomie marca i kwietnia), 
– późnowiosenny (na przełomie maja i czerwca), 
– jesienny (na przełomie września i października). 

Z badań KOŹMIŃSKIEGO [1986] wynika, że okresy bezopadowe, trwające po-
nad 15 dni, w czasie największego zapotrzebowania na wodę z reguły powodowały 
u większości roślin uprawnych zmniejszenie plonu poniżej średniej wartości wielo-
letniej. Czasowy rozkład częstości pojawienia się posuchy jest charakterystyczny 
dla każdego regionu. Według SCHMUCKA [1969] najbardziej narażony na posuchę 
jest pas środkowej, nizinnej części Polski, gdzie średnia roczna różnica parowania 
i opadów (E – P) wynosi 200–300 mm. Wartości te dotyczą klasycznych opraco-
wań klimatologicznych, gdyż są obliczane na podstawie standardowego pomiaru 
opadu (1 m n.p.g.). Po uwzględnieniu opadu atmosferycznego, skorygowanego na 
postawie współczynników Chomicza różnica ta w półroczu letnim w tym regionie 
wynosi 50–100 mm [ŁYKOWSKI, 1986]. Regionem najbardziej deficytowym pod 
względem opadów atmosferycznych w Polsce jest Pojezierze Wielkopolskie 
[KONDRACKI, 1998]. Szczególnie niekorzystny dla produkcji roślinnej rozkład 
opadów występuje w rejonie Kujaw. Sumy opadów atmosferycznych (mierzonych 
standardowymi deszczomierzami) w rejonie Bydgoszczy są niższe od średniej 
sumy opadów w Polsce, wynoszącej 600 mm [Agroklimatyczne ..., 1982]. Opady 
na tym terenie należą do najniższych w kraju, osiągając średnio 514 mm.  

Jednym z kryteriów określania posuch atmosferycznych jest metoda ciągów 
dni bezopadowych. Wyróżnia się posuchę (9–17 dni bez opadu), umiarkowaną 
posuchę (18–28 dni) oraz długotrwałą posuchę (ponad 28 dni) [BAC, KOŹMIŃSKI, 
ROJEK, 1993]. SCHMUCK [1969] przyjął, że ciągi bezopadowe, trwające krócej niż 
9 dni, nie powodują szkód w okresie wegetacyjnym. Ciąg bezopadowy kończy 
dzień z opadem równym lub większym od 1 mm lub dwa kolejne dni o łącznej 
sumie opadów równej lub większej od 1 mm.  

Metoda okresów bezdeszczowych umożliwia ustalenie początku, końca i czasu 
trwania każdej posuchy, lecz nie uwzględnia warunków wilgotności gleby w okre-
sie poprzedzającym posuchę oraz zjawiska parowania [SCHMUCK, 1969; KOŹMIŃ-
SKI, 1983]. Dużym utrudnieniem w stosowaniu tej metody jest brak oceny inten-
sywności suszy i brak jednoznacznej definicji, ile dni bez opadu może powodować 
szkody lub przyhamowanie wzrostu roślin uprawnych [CZAPLAK, 1996].  

KOŹMIŃSKI [1983] przyjął, że w okresie wegetacyjnym dzień z opadem rów-
nym lub większym od 1,5 mm lub dwa kolejne dni o łącznej sumie równej i więk-
szej od 1,5 mm przerywają ciąg bezopadowy trwający 11–15 dni, a dzień z opadem 
równym i większym od 2 mm lub dwa kolejne dni opadem równym i większym od 
2 mm przerywają okres bezopadowy trwający dłużej niż 15 dni.  
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Według KONOPKO [1988] okres posuszny to okres, w którym występują dni 
bez opadu atmosferycznego lub z opadem bardzo niskim, nie przekraczającym 0,5 
mm na dobę. Wydzieliła ona okresy posuszne trwające 10–20 dni, 20–30 dni 
i ponad 30 dni oraz przyjęła, że dzień (lub dwa kolejne dni), w którym suma opadu 
wyniesie 5 mm, jest ostatnim dniem okresu posusznego, ponieważ opad ten zwilży 
rośliny i górną warstwę gleby oraz zmniejszy niedosyt wilgotności powietrza nad 
łanem roślinnym w ciągu jednego lub dwóch kolejnych dni. 

CZAPLAK [1996] wydzieliła ciągi bezopadowe trwające dłużej niż 15 dni 
w ciągu całego roku i dłużej niż 15 dni w okresie wegetacyjnym oraz przyjęła, że 
ciągu bezopadowego nie przerywa jeden lub dwa kolejne dni z opadem mniejszym 
od 1 mm, natomiast przerywają go trzy kolejne dni z opadem (nawet z opadem 
śladowym – mniejszym od 0,05 mm). 

Brak jest jednoznacznej metody określania ciągów dni bezopadowych. Wybór 
kryterium zależy od założenia przyjętego przez autora i celu jego badań. Kryterium 
ciągu dni bezopadowych umożliwia określenie liczby dni bez opadu lub z opadem 
śladowym, ich częstości w okresie wegetacyjnym roślin lub całego roku oraz czasu 
trwania. Innym kryterium oceny „suchości” miesiąca lub okresu wegetacyjnego 
jest odniesienie opadu do wartości średniej wieloletniej (wskaźnik względnego 
opadu) i klasyfikacja KACZOROWSKIEJ [1962]. Kolejnym kryterium jest wydziele-
nie okresów suchych i mokrych na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa wy-
stąpienia opadów, zaproponowane przez MARCILONKA, KOSTRZEWĘ i PŁYWA-
CZYK [1980]. 

W pracy przeprowadzono analizę okresów posusznych w rejonie Bydgoszczy 
z zastosowaniem metody ciągów bezopadowych, wskaźnika względnego opadu 
i rozkładu prawdopodobieństwa opadów. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Źródłem materiału do opracowania była komputerowa baza danych [ŁABĘDZ-
KI, 1997] z obserwacji meteorologicznych Instytutu Melioracji i Użytków Zielo-
nych prowadzonych w Bydgoszczy w latach 1945–2001 oraz w dolinie górnej 
Noteci we Frydrychowie w latach 1972–2001. Opad mierzono deszczomierzem 
Hellmana codziennie o godzinie 600 czasu GTM na wysokości 1 m nad gruntem. 
Liczbę dni z opadem atmosferycznym określono dla Bydgoszczy w okresie od 
stycznia do grudnia w latach 1945–2001. Okresy posuszne analizowano dla Byd-
goszczy i doliny górnej Noteci w okresie wegetacyjnym (od kwietnia do września) 
w latach 1972–2001.  

Stacja meteorologiczna w Bydgoszczy znajduje się na terenie miasta na polach 
doświadczalnych instytutów rolniczych. Występuje tu gleba brunatna o składzie 
granulometrycznym piasku słabogliniastego, położonego na piasku luźnym. Poni-
żej 1,5 m od powierzchni zalegają iły. Woda gruntowa znajduje się na głębokości 
1,5–2,5 m.  
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Stacja we Frydrychowie znajduje się w odległości 15 km od Bydgoszczy, 
w otwartej, płaskiej dolinie górnej Noteci w rejonie Łąk Łabiszyńskich, w pobliżu 
Kanału Górnonoteckiego. Łąki są zmeliorowane i użytkowane kośnie. Występuje 
tu gleba torfowo-murszowa silnie zmurszała, podścielona torfem turzycowisko-
wym średnio rozłożonym. Siedlisko jest zasilane wodami gruntowymi z Kanału 
i systemem rowów. Wiosną i w czasie nawodnień poziom wody gruntowej podnosi 
się do 40–50 cm od powierzchni. W okresie suchym woda znajduje się na głęboko-
ści 90 cm. Silne zmurszenie gleby powoduje w okresie posuchy atmosferycznej 
przesychanie poziomu darniowego do wilgotności niedostępnej dla traw i przerwa-
nie podsiąku kapilarnego z wód gruntowych. W tym czasie widać spękanie gleby 
i wyraźne zahamowanie przyrostu traw.  

Liczbę dni z opadem określono i sklasyfikowano wg następującego kryterium: 
≥0,1 mm; ≥1 mm; ≥5 mm; ≥10 mm i ≥20 mm w ciągu doby.  

Zastosowano trzy metody oceny okresów posusznych: ciągi dni bezopado-
wych, klasyfikację Kaczorowskiej na podstawie wskaźnika względnego opadu oraz 
klasyfikację Marcilonka na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa opadów.  

Ciągi dni bezopadowych opracowano na podstawie metody zaproponowanej 
przez KOŹMIŃSKIEGO [1983]. Za okres posuszny przyjęto taki, który rozpoczynał 
się dniem bez opadu atmosferycznego, a w trakcie jego trwania występowały dni 
bez opadów lub pojedyncze dni z opadem nie przekraczającym 1,5 mm na dobę. 
Wydzielono okresy posuszne, trwające: 11–15 dni, 16–20 dni i ponad 20 dni oraz 
przyjęto, że dzień lub dwa kolejne dni, w których suma opadu przekroczy 1,5 mm, 
przerywają okres posuszny trwający 11–15 dni, zaś dzień lub dwa kolejne dni, 
w których suma opadu przekroczy 2 mm, przerywają okres posuszny trwający 
dłużej niż 15 dni.  

Sklasyfikowano poszczególne miesiące, okresy wegetacyjne (IV–IX) i lata we-
dług kategorii opadowych, stosując podział Kaczorowskiej. W tym celu obliczono 
stosunek opadu w danym okresie do wartości średniej z wielolecia dla danej stacji 
agrometeorologicznej i wyrażono go w procentach. Przyjęto, że miesiąc skrajnie 
suchy to taki, w którym opad wyniósł ≤24,9% wartości średniej wieloletniej; bar-
dzo suchy – 25,0–49,9%; suchy – 50,0–74,9%; przeciętny – 75,0–125,9%, wilgot-
ny – 126,0–50,9%, bardzo wilgotny – 151,0–200,0% i skrajnie wilgotny – 
>200,0% wartości średniej wieloletniej. Dłuższe okresy, tj. sezon wegetacyjny 
i rok, klasyfikowano następująco: skrajnie suchy ≤49,9% wartości średniej wielo-
letniej; bardzo suchy – 50,0–74,9%; suchy – 75,0–89,9%; przeciętny – 90,0–
110,9%, wilgotny – 111,0–125,9%, bardzo wilgotny – 125,9–150,0% i skrajnie 
wilgotny – >150,0% wartości średniej wieloletniej.  

Wykorzystując rozkład prawdopodobieństwa opadów, sklasyfikowano również 
poszczególne miesiące, okresy wegetacyjne i lata według podziału Marcilonka. 
Przyjęto, że okres suchy to taki, w którym opad wraz z wartościami mniejszymi 
wystąpił z prawdopodobieństwem <20%, średnio suchy – 20–40%, normalny – 
40–60%, średnio mokry – 60–80% i mokry – >80%.  
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WYNIKI BADAŃ 

LICZBA DNI Z OPADEM 

Częstość występowania dni z opadem w danym okresie wyraża się liczbą dni 
z określoną dobową sumą opadów. W latach 1945–2001 w Bydgoszczy średnia 
w roku liczba dni z opadem ≥0,1 mm wyniosła 155 dni, z opadem ≥1 mm – 95 dni, 
≥5 mm – 31 dni, ≥10 mm – 11, a ≥20 mm – 3 dni. W ciągu roku dni z opadem 
stanowiły około 42% wszystkich dni (tab. 1), co oznacza, że opad wystąpił średnio 
co 2–3 dni (co 2,2 dnia). Opad ≥1 mm w ciągu roku wystąpił co 4 dni (3,7 dnia), 
≥5 mm – co 11 dni (11,4 dnia), ≥10 mm – jeden raz w miesiącu (co 31 dni), a ≥20 
mm – co 136 dni, czyli co 4–5 miesięcy (co 4,4 miesiąca). W półroczu letnim  
 
Tabela 1. Średnia liczba dni z opadem atmosferycznym w poszczególnych klasach w Bydgoszczy 
w latach 1945–2001 

Table 1. Mean number of days with precipitation in particular classes in Bydgoszcz in the years 
1945–2001 

Liczba dni z opadem   Number of days with precipitation 
Miesiąc   Month 

≥0,1 mm ≥1 mm ≥5 mm ≥10 mm ≥20 mm 
I   14,9   7,4   1,4   0,3 0,0 
II   13,2   6,7   1,3   0,2 0,0 
III   11,8   6,6   1,6   0,3 0,0 
IV   11,4   6,9   1,8   0,4 0,1 
V   11,4   7,8   3,2   1,3 0,3 
VI   12,0   8,5   3,7   1,6 0,4 
VII   13,3 10,1   4,7   2,3 0,8 
VIII   12,1   8,6   3,9   1,8 0,5 
IX   11,9   7,5   2,6   1,1 0,3 
X   11,6   6,9   2,2   0,7 0,1 
XI   15,2   8,8   2,4   0,7 0,1 
XII   15,7   9,0   2,2   0,7 0,0 

I–XII 154,5 94,8 31,0 11,4 2,6 
Udział dni w okresie I–XII, % 
Share of days in the period I–XII, % 

42,3 26,0 8,5 3,1 0,7 

IV–IX 72,1 49,4 19,9 8,5 2,4 
Udział dni w okresie IV–IX, % 
Share of days in the period IV–IX, % 

39,3 27,0 10,9 4,6 1,3 

X–III 82,4 45,4 11,1 2,9 0,2 
Udział dni w okresie X–III, % 
Share of days in the period X–III, % 

45,3 24,9 6,1 1,6 0,1 
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w Bydgoszczy opad obserwowano średnio co 2–3 dni (co 2,5 dnia). W tym półro-
czu opad ≥1 mm wystąpił średnio co 4 dni (3,7 dnia), ≥5 mm – co 9 dni (9,2 dnia), 
≥10 mm – co 21 dni, a ≥20 mm – co 136 dni, czyli co 2–3 miesiące (co 2,5 miesią-
ca). Już z porównania tych wartości wynika, że w półroczu letnim częściej niż 
w zimowym notowano wysokie opady atmosferyczne – ponad 5 mm. Występowa-
ły one w okresie od kwietnia do września średnio 20-krotnie, w tym opad ≥10 mm 
– 9 razy i opad ≥20 mm 2–3 razy. 

Najwięcej dni z opadem (≥0,1 mm) wystąpiło w półroczu zimowym, szczegól-
nie w okresie od listopada do stycznia, zaś dni z opadem ≥1 mm obserwowano 
więcej w półroczu letnim, szczególnie w lipcu. Świadczy to o tym, że w porze 
zimowej opady występowały częściej, ale przeważnie były one niewielkie (0,1–1,0 
mm), natomiast w porze letniej opady występowały z mniejszą częstością, lecz 
były większe (≥1 mm). Tym samym w ogólnej sumie opadu atmosferycznego 
większość przypadała w okresie letnim.  

W półroczu letnim było więcej niż w półroczu zimowym dni bez opadu lub 
z opadem śladowym <0,1 mm. Jednocześnie blisko dwukrotnie większa była liczba 
dni z opadem dużym ≥5,0 mm, natomiast blisko dwukrotnie mniejsza liczba dni 
z opadem małym (0,1–1,0 mm) – rysunek 1. Oznacza to, że w okresie wegetacyj-
nym częściej występowały opady duże (≥5,0 mm) i to one decydowały o ilości 
opadu w tym okresie i kształtowały roczny bilans opadu. Potwierdzają to wcze-
śniejsze badania KONOPKO [1988].  

W okresie wegetacyjnym (IV–IX) opady stanowiły średnio 60% rocznego opa-
du. Z kolei opady ≥5,0 mm na dobę stanowiły ponad 70% sumy opadów w okresie 
wegetacyjnym, a liczba dni z opadem ≥5,0 mm stanowiła 27% wszystkich dni 
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Rys. 1. Średni udział (%) w ogólnej liczbie dni w Bydgoszczy w latach 1945–2001;  
a) w półroczu letnim (IV–IX), b) w półroczu zimowym (X–III); 1 – dni bez opadu,  
2 – dni z opadem 0,1–0,9 mm, 3 –  z opadem 1,0–4,9 mm, 4 – z opadem ≥5,0 mm 

Fig. 1. Mean share (%) in total number of days in Bydgoszcz in the years 1945–2001; a) in summer 
(IV–IX), b) in winter (X–III) of: 1 – days without precipitation, 2 – days with the precipitation  
of 0.1–0.9 mm, 3 – with the precipitation of 1.0–4.9 mm, 4 – with the precipitation ≥5.0 mm 
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z opadem w tym okresie. Główny przychód wody pochodził z opadów intensyw-
nych, które często mają charakter burzowy, a ich zasięg jest na ogół niewielki. 
Opad śladowy i mniejszy niż 1 mm na dobę ma znaczenie tylko na początku okresu 
wegetacyjnego oraz w dni chłodne, kiedy ewapotranspiracja jest mała. 

CIĄGI DNI BEZOPADOWYCH 

Średnia częstość wystąpienia ciągów dni bezopadowych w poszczególnych ka-
tegoriach ich trwania w Bydgoszczy i siedlisku łąkowym w dolinie górnej Noteci 
we Frydrychowie była prawie jednakowa (tab. 2). Co roku w okresie wegetacyj-
nym w rejonie Bydgoszczy można spodziewać się wystąpienia posuchy atmosfe-
rycznej trwającej 11–15 dni dwukrotnie (1,6–1,7), trwającej 16–20 dni – jeden raz 
(0,8–0,9) oraz trwającej dłużej niż 20 dni – co drugi rok (0,5–0,7). Długotrwałe 
posuchy mogą wystąpić częściej w dolinie górnej Noteci niż w Bydgoszczy.  

Tabela 2. Liczba okresów posusznych w Bydgoszczy i Frydrychowie w okresie IV–IX  

Table 2. The number of droughts in Bydgoszcz and Frydrychowo between April and September 

Liczba okresów trwających   Number of periods lasting 
11–15 dni   11–15 days 16–20 dni   16–20 days >20 dni   >20 days Wyszczególnienie  

Specification Byd-
goszcz 

Frydry-
chowo 

Byd-
goszcz 

Frydry-
chowo 

Byd-
goszcz 

Frydry-
chowo 

W latach 1972–2001 
In the years 1972–2001 

48 51 25 26 16 22 

Średnia w roku 
Mean in a year  

1,6 1,7 0,8 0,9 0,5 0,7 

Zmienność w roku  
Variation in a year 

0–5 0–5 0–3 0–3 0–2 0–3 

 
W rejonie Bydgoszczy w każdym miesiącu w okresie wegetacyjnym obserwo-

wano posuchy atmosferyczne. W Bydgoszczy w ciągu analizowanego trzydziesto-
lecia (1972–2001) wystąpiło: w kwietniu 17 okresów posusznych, w tym 2 trwają-
ce ponad 20 dni; w maju odpowiednio – 17 i 3; w czerwcu – 15 i 3; w lipcu – 10 
i 2; w sierpniu – 16 i 2 oraz we wrześniu 14 i 4. W dolinie Noteci zanotowano 
w tym czasie: w kwietniu 21 okresów posusznych, w tym 4 trwające ponad 20 dni; 
w maju odpowiednio – 20 i 4; w czerwcu – 17 i 4; w lipcu – 10 i 3; w sierpniu – 16 
i 4 oraz we wrześniu 15 i 3. 

W obydwu badanych siedliskach w okresie od kwietnia do września wystąpiło 
średnio ponad 7–8 tygodni posusznych (biorąc pod uwagę, że najkrótsza posucha 
trwa 11 dni), co stanowi odpowiednio w Bydgoszczy 28% liczby dni w okresie 
wegetacyjnym, a we Frydrychowie 31%. Powyższe liczby świadczą o tym, że co 
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roku od kwietnia do września w rejonie Bydgoszczy można spodziewać się około 
50–60 dni z posuchą atmosferyczną.  

Długotrwałe ciągi bezopadowe (trwające ponad 20 dni) w analizowanym wie-
loleciu wystąpiły w Bydgoszczy w 15 latach, a we Frydrychowie – w 17. W nie-
których pojawiły się 2–3-krotnie (tab. 3). W Bydgoszczy nie zaobserwowano żad-
nej posuchy w latach 1985 i 2001, a w dolinie górnej Noteci (Frydrychowo) – 
w 1998 r.  

Tabela 3. Lata wystąpienia długotrwałych ciągów dni posusznych w Bydgoszczy i Frydrychowie 
w latach 1972–2001 

Table 3. Years of occurence of long-lasting dry periods in Bydgoszcz and Frydrychowo between 
1972 and 2001 

Lata wystąpienia   Years of occurence Czas trwania okresu 
posusznego 

Duration of dry period Bydgoszcz Frydrychowo 

20–25 dni   20–25 days 1973, 1986, 1990, 1994, 1995, 1999 1974, 1975(3x), 1979, 1983, 1987, 
1990, 1995, 1997, 1999 

26–30 dni   26–30 days 1974, 1976, 1987, 1988, 1992, 1997 1981, 1986, 1989(2x), 1992(2x) 
>30 dni   >30 days 1975, 1982(2x), 2000 1982(2x), 1988, 1994, 2000 

 
W badanym okresie w rejonie Bydgoszczy najdłuższy okres bezopadowy 

w okresie wegetacyjnym trwał od 13 do 38 dni w roku, średnio 21–22 dni. Łączny 
czas trwania posuch w jednym roku maksymalnie wyniósł od 93 do 131 dni, śred-
nio 51–56 dni (tab. 4). Oznacza to, że w regionie co roku można spodziewać się 
wystąpienia najdłuższej posuchy, trwającej średnio 3 tygodnie, ale może zdarzyć 
się posucha trwająca 5–6 tygodni. Można również oczekiwać, że łączny czas trwa-
nia posuch wyniesie średnio 7–8 tygodni, a nawet może osiągnąć 18 tygodni, jak 
w 1989 r. 

Tabela 4. Czas trwania okresów posusznych (dni) w Bydgoszczy i Frydrychowie w okresie wegeta-
cyjnym (IV–IX) w latach 1972–2001  

Table 4. Duration of droughts (days) in Bydgoszcz and Frydrychowo in the growing season (IV–IX) 
of the years 1972–2001 

Czas trwania i rok wystąpienia   Duration and the year of occurence 
minimalny   minimum maksymalny   maximum 

Posucha  
Dry period 

Miejscowość  
Place 

dni  days rok   year dni   days rok   year 
średni w roku 
mean in a year 

Najdłuższa Bydgoszcz 13 1972, 1984   38 1975 21 
The longest Frydrychowo 13 1993   38 1982 22 

Łącznie Bydgoszcz 13 1984   93 1980 51 
In total Frydrychowo 14 1985 131 1989 56 
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W 1982 r. w dolinie Noteci zanotowano dwa długotrwałe okresy posuszne. 
Pierwszy na przełomie lipca i sierpnia trwał 38 dni, a drugi na przełomie sierpnia 
i września – 36 dni. W Bydgoszczy w tym samym czasie również panowały długo-
trwałe posuchy, odpowiednio 27 i 33 dni. Z kolei w 1989 r., w którym w obydwu 
siedliskach zanotowano najniższe opady w stuleciu, w Bydgoszczy obserwowano 
posuchy krótkie, lecz o większej częstości, to znaczy pięć okresów posusznych 
mieszczących się w przedziale 11–15 dni i jeden – w przedziale 16–20 dni. W tym 
czasie w dolinie Noteci – oprócz kilkunastodniowych okresów bezopadowych – 
wystąpiły jeszcze dwie długotrwałe posuchy, co spowodowało, że w tym roku 
liczba dni z posuchą wyniosła 131, co uczyniło ten rok rekordowym pod względem 
liczby dni posusznych. W Bydgoszczy największa liczba dni z posuchą wyniosła 
93, było to w 1980 r. Okresy bezopadowe wystąpiły w kwietniu, maju i sierpniu. 
W tym samym roku zanotowano największą w stuleciu sumę opadu atmosferycz-
nego. W czerwcu i lipcu notowano opady o prawdopodobieństwie nieprzekrocze-
nia ponad 80% (miesiące skrajnie wilgotne). Oznacza to, że w rejonie Bydgoszczy 
również w ciągu lat mokrych można spodziewać się wystąpienia okresów posusz-
nych.  

Co najmniej 60 dni posusznych wystąpiło w Bydgoszczy w latach: 1975, 1980, 
1981, 1982, 1983, 1986, 1989, 1990, 1992 i 1995, zaś we Frydrychowie w latach: 
1974, 1975, 1979, 1980, 1982, 1983, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994 
i 1995 (rys. 2). Co najmniej 90 dni posusznych w Bydgoszczy wystąpiło w latach: 
1975 i 1980, w dolinie Noteci w latach: 1975, 1989 i 1992. 
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Rys. 2. Liczba dni posusznych w okresie wegetacyjnym (IV–IX) w latach 1972–2001;  

1 – Bydgoszcz, 2 – Frydrychowo 

Fig. 2. The number of dry days in the growing season (IV–IX) in the years 1972–2001;  
1 – Bydgoszcz, 2 – Frydrychowo  
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Liczba dni posusznych w okresie wegetacyjnym w dolinie górnej Noteci 
i w Bydgoszczy w ciągu ostatniego 30-lecia (1972–2001) była zgodna (rys. 2). 
Świadczy o tym wartość współczynnika korelacji (r = 0,750) liniowej zależności 
między liczbą dni posusznych w obydwu siedliskach (rys. 3). Łączna liczba dni 
posusznych w okresie wegetacyjnym w dolinie Noteci była większa niż w Byd-
goszczy. Wskazują na to wartości współczynników równania regresji oraz dane 
przedstawione na rysunku 2.  

Number of dry days in the Notec river valley
Liczba dni posusznych w dolinie Noteci
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Rys. 3. Związek między liczbą dni posusznych w Bydgoszczy i Frydrychowie  

w okresie wegetacyjnym (IV–IX) w latach 1972–2001 

Fig. 3. Relationship between the number of dry days in Bydgoszcz and Frydrychowo  
in the growing season (IV–IX) in the years 1972–2001 

Średnie różnice liczby dni posusznych między stacjami meteorologicznymi 
w Bydgoszczy i Frydrychowie nie mają znaczenia w ogólnej charakterystyce re-
gionu, gdyż wartości średnie są zbliżone, podobna jest częstość wystąpienia okresu 
bezopadowego. Do celów operacyjnego gospodarowania wodą takie różnice, jak 
np. w 1989 r., kiedy liczba dni posusznych w Bydgoszczy wyniosła 87, a we Fry-
drychowie – 131, mogą mieć duże znaczenie w określaniu niedoborów i potrzeb 
wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych. 

Zastosowanie metody KOŹMIŃSKIEGO [1983], zgodnie z którą opad 1,5 lub 2 
mm przerywa posuchę, zmieniło interpretację danych – okresy posuszne występo-
wały rzadziej i trwały krócej niż w przypadku zastosowania kryterium większego 
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opadu przerywającego posuchę. W rejonie Bydgoszczy w latach 1972–2001 okresy 
posuszne trwające od 11 do 20 dni wystąpiły średnio 2,4–2,6 razy w ciągu roku, 
trwające dłużej niż 20 dni – średnio 0,5–0,7 razy w roku. Według badań KONOPKO 
[1988], która przyjęła opad 5 mm jako przerywający posuchę, w latach 1950–1983 
w Bydgoszczy okresy posuszne trwające od 10 do 20 dni wystąpiły średnio 3,6 
razy w ciągu roku, posuchy o długości 20–30 dni raz w roku. Zdarzały się również 
posuchy trwające ponad 30 dni, średnio co 0,4 roku. Autorka ta twierdzi, że duży 
udział opadów o dużym natężeniu i ich mała częstość są przyczyną występowania 
długotrwałych okresów posusznych. 

Wybór ilości opadu, która decyduje o przerwaniu okresu posusznego, należy 
do autorów. Ustalenie wartości opadu przerywającego posuchę jest trudne w wa-
runkach klimatycznych Polski, które cechuje duża zmienność zarówno opadu, jak 
i temperatury powietrza. Wydaje się, że opad o wartości 2 mm w ciągu doby lub 
w ciągu dwóch kolejnych dni jest zbyt mały, szczególnie w okresie letnim i cie-
płym. Nie zaspokoi on nawet dziennego zapotrzebowania na wodę roślin, jedynie 
zwilży wierzchnią warstwę gleby, roślin i szybko wyparuje. Jest on również mniej-
szy od średniej dobowej ewapotranspiracji wskaźnikowej, która – liczona zgodnie 
ze wzorem Penmana-Monteitha – w rejonie Bydgoszczy wynosi 2,5 mm·d–1. 
W okresie wegetacyjnym w latach 1973–1995 w dolinie górnej Noteci wartość 
dobowa ewapotranspiracji roślinności łąkowej w okresie letnim wynosiła od 3 do 5 
mm, a nawet dochodziła do 8 mm [KASPERSKA, 1999]. Opad 2-milimetrowy nie 
pokryje dziennego zapotrzebowania roślin na wodę, natomiast 5-milimetrowy po-
kryje dużą dobową ewapotranspirację roślin. Do oceny posuchy ze względu na 
zapotrzebowanie roślin na wodę bardziej miarodajne może być kryterium zastoso-
wane przez KONOPKO [1988], według którego posucha zostaje przerwana opadem 
atmosferycznym wynoszącym 5 mm w ciągu jednego dnia lub dwóch kolejnych 
dni. W odniesieniu do suszy glebowej również taki opad jednorazowy nie ma zna-
czenia, gdyż w niewielkim stopniu złagodzi skutki poprzedniego okresu suszy 
atmosferycznej.  

KATEGORIE OPADOWE WEDŁUG WSKAŹNIKA WZGLĘDNEGO OPADU  
I ROZKŁADU PRAWDOPODOBIEŃSTWA OPADÓW 

Według klasyfikacji Kaczorowskiej na podstawie wskaźnika względnego opa-
du, w analizowanym okresie 30 lat (1972–2001) przeważały miesiące przeciętne. 
W Bydgoszczy było ich 65, a w dolinie górnej Noteci – 52. Wystąpiło również 
dużo miesięcy suchych – w Bydgoszczy 32 i we Frydrychowie 43 oraz bardzo 
suchych, odpowiednio – 31 i 27. Liczba miesięcy zaliczonych do kategorii wilgot-
niejszych niż przeciętne nie przekraczała 20 w każdej z miejscowości. W tej liczbie 
więcej było miesięcy skrajnie wilgotnych niż skrajnie suchych (w Bydgoszczy 
odpowiednio 13 i 7, we Frydrychowie – 17 i 10) (tab. 5).  
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W Bydgoszczy najczęściej pierwsze trzy miesiące okresu wegetacyjnego były 
bardziej suche niż przeciętne (czerwiec w 47% – rys. 4a). We Frydrychowie kwie-
cień, maj i wrzesień najczęściej były suchsze niż przeciętne (maj w 57% – rys. 4b). 
W Bydgoszczy sierpień najczęściej bywał przeciętny, a najrzadziej skrajnie wil-
gotny. We Frydrychowie obserwowano więcej niż w Bydgoszczy miesięcy such-
szych i wilgotniejszych niż przeciętne, mniej zaś miesięcy przeciętnych. Miesiące 
zaliczone do kategorii bardziej suchych niż przeciętne we Frydrychowie stanowiły 
od 40 do 57% miesięcy należących do okresu wegetacyjnego. W Bydgoszczy co 
najmniej 40% miesięcy, takich jak: kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, należało do 
kategorii suchszych niż przeciętne. Z powyższej analizy wynika, że w rejonie Byd-
goszczy, w okresie największej wrażliwości roślin na niedobór wody, może wystą-
pić jej brak.  
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Rys. 4. Częstość okresów: skrajnie suchych (ss), bardzo suchych (bs), suchych (s), przeciętnych (p), 

wilgotnych (w), bardzo wilgotnych (bw) i skrajnie wilgotnych (sw); w okresie wegetacyjnym  
(IV–IX) w latach 1972–2001 (wg klasyfikacji Kaczorowskiej); a) Bydgoszcz, b) Frydrychowo 

Fig. 4. The frequency of periods: extremely dry (ss), very dry (bs), dry (s), average (p), wet (w), very 
wet (bw) and extremely wet (sw) in the growing season (IV–IX) in the years 1972–2001 (according to 

the Kaczorowska’s classification); a) Bydgoszcz, b) Frydrychowo 

Według klasyfikacji Marcilonka na podstawie rozkładu prawdopodobieństwa 
opadu, w latach 1972–2001 liczba miesięcy zaliczonych do poszczególnych klas 
była zbliżona. W Bydgoszczy zanotowano 36 miesięcy suchych, średnio suchych 
38, średnich 36, średnio mokrych 36 i mokrych 34, a w dolinie górnej Noteci od-
powiednio: 32, 44, 32, 35 i 37 (tab. 6).  
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Tabela 6. Liczba miesięcy i okresów wegetacyjnych w poszczególnych kategoriach opadowych 
w Bydgoszczy i Frydrychowie w latach 1972–2001 według klasyfikacji Marcilonka 

Table 6. The number of months and growing seasons in particular precipitation categories in Byd-
goszcz and Frydrychowo in the years 1972–2001 according to the Marcilonek’s classification 

Liczba   Number of 
Miejscowość 

Place 
Miesiąc  
Month 

suchych 
dry 

średnio 
suchych 
semi-dry 

średnich 
average 

średnio 
mokrych 
semi-wet 

mokrych 
wet 

Bydgoszcz IV 4 12   4 5 5 
 V 5   8   7 3 7 
 VI 6   7   6 7 4 
 VII 7   3   6 9 5 
 VIII 5   5 10 5 5 
 IX 9   3   3 7 8 
 IV–IX 4   6   9 6 5 

Frydrychowo IV 6   7   4 7 6 
 V 3 14   1 4 8 
 VI 6   6   5 8 5 
 VII 7   4   5 8 6 
 VIII 6   6   7 6 5 
 IX 4   7 10 2 7 
 IV–IX 5   6   6 8 5 

 
Zarówno w Bydgoszczy, jak i Frydrychowie miesiące suchsze od średnich naj-

częściej występowały w pierwszej połowie okresu wegetacyjnego. Miesiącem naj-
częściej suchszym od średniego w Bydgoszczy był kwiecień, zaś we Frydrychowie 
– maj. Średni najczęściej był w Bydgoszczy sierpień, a w dolinie Noteci – wrze-
sień. Bardziej mokry od średniego w Bydgoszczy najczęściej był wrzesień i lipiec, 
we Frydrychowie – lipiec (rys. 5). 

Według klasyfikacji opadów na podstawie ich rozkładu prawdopodobieństwa 
wydzielono 5 kategorii, czyli o dwie mniej niż w przypadku klasyfikacji na pod-
stawie wskaźnika względnego opadu. W wieloleciu 1972–2001 znacznie mniejsza 
– o około 40% – była liczba miesięcy średnich według klasyfikacji Marcilonka niż 
przeciętnych według klasyfikacji Kaczorowskiej, natomiast udział miesięcy bar-
dziej mokrych niż średnie był większy. Udział miesięcy bardziej suchych niż śred-
nie lub przeciętne był bardzo zbliżony w przypadku obydwu klasyfikacji. Oznacza 
to, że do określenia „suchości” miesiąca można wykorzystać obie klasyfikacje. 
Część miesięcy klasyfikowanych jako bardziej mokre niż średnie według podziału 
Marcilonka jest zaliczana do przeciętnych według podziału Kaczorowskiej. 
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Rys. 5. Częstość okresów: suchych (s), średnio suchych (śs), średnich (ś), średnio mokrych (śm) 
i mokrych (m) w okresie wegetacyjnym (IV–IX) w latach 1972–2001 (wg klasyfikacji Marcilonka); 

a) Bydgoszcz, b) Frydrychowo 

Fig. 5. The frequency of periods: dry (s), semi-dry (śs), average (ś), semi-wet (św) and wet (m) in the 
growing season (IV–IX) in the years 1972–2001 (according to the Marcilonek’s classification);  

a) Bydgoszcz, b) Frydrychowo 

Stosunek liczby miesięcy zaliczonych wg klasyfikacji Kaczorowskiej do skraj-
nie suchych, bardzo suchych i suchych do sumy analizowanych miesięcy w bada-
nym 30-leciu w Bydgoszczy wynosił 39%, a w dolinie Noteci 44%. Miesiące prze-
ciętne stanowiły odpowiednio 36 i 29%, natomiast wilgotne, bardzo wilgotne 
i skrajnie wilgotne – 25 i 27%. Według klasyfikacji Marcilonka miesiące suche 
i średnio suche w Bydgoszczy stanowiły 41%, a w dolinie Noteci 42%; średnie – 
20 i 18%, a średnio mokre i mokre  39 i 40% sumy badanych miesięcy.  

Powyższe dane świadczą, że w okresie dziesięciu lat w rejonie Bydgoszczy 
można spodziewać się, że każdy miesiąc według klasyfikacji Kaczorowskiej będzie 
bardziej suchy od przeciętnego 4 razy, przeciętny – 3 razy i bardziej wilgotny niż 
przeciętny – 3 razy; zaś według klasyfikacji Marcilonka bardziej suchy niż średni – 
4 razy, średni – 2 razy i bardziej mokry niż średni – 4 razy.  

PODSUMOWANIE 

W rejonie Bydgoszczy opady atmosferyczne są niskie i często występują okre-
sy posuszne. W okresie wegetacyjnym (IV–IX) opad wystąpił średnio co 2–3 dni, 
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opad ≥1 mm – co 4 dni, ≥5 mm – co 9 dni, ≥10 mm – co 21 dni, a ≥20 mm – co 
136 dni, czyli co 2,5 miesiąca. W porze letniej występowały one z mniejszą często-
ścią niż w porze zimowej, lecz były większe. Najwięcej dni z opadem ≥1 mm ob-
serwowano w lipcu. Opady z okresu wegetacyjnego stanowiły średnio 60% rocz-
nego opadu, a opady ≥5 mm na dobę stanowiły ponad 70% sumy opadów w okre-
sie wegetacyjnym. Liczba dni z opadem przekraczającym 5 mm stanowiła 27% 
wszystkich dni z opadem od kwietnia do września.  

Co roku w okresie wegetacyjnym w rejonie Bydgoszczy można spodziewać się 
wystąpienia posuchy atmosferycznej trwającej 11–15 dni dwukrotnie, trwającej 
16–20 dni – jeden raz, a posuchy trwającej dłużej niż 20 dni – co drugi rok. 
W każdym miesiącu w okresie wegetacyjnym istnieje możliwość wystąpienia po-
suchy. 

W okresie od kwietnia do września wystąpiło średnio 7–8 tygodni posusznych. 
Oznacza to, że co roku w okresie wegetacyjnym można spodziewać się około 50– 
–60 dni z posuchą atmosferyczną, co stanowi 30% liczby dni w tym okresie. Może 
zdarzyć się nawet, że łączny czas trwania okresu bezopadowego wyniesie 4 mie-
siące, jak było w 1989 r. w dolinie górnej Noteci. 

Najdłuższy okres bezopadowy trwał 38 dni, średnio 21–22 dni. Łączny czas 
trwania posuch w jednym roku maksymalnie wyniósł od 93 do 131 dni. Oznacza 
to, że co roku można spodziewać się wystąpienia najdłuższej posuchy trwającej 
średnio 21 dni, ale może zdarzyć się posucha trwająca 40 dni. Podczas lat mokrych 
również można spodziewać się wystąpienia okresów posusznych (np. 1980 r.).  

Zarówno według klasyfikacji Kaczorowskiej, jak i Marcilonka, w rejonie Byd-
goszczy miesiącami suchszymi niż przeciętne i średnie najczęściej były: kwiecień, 
maj, czerwiec oraz wrzesień. Według obydwu klasyfikacji, co najmniej 40% mie-
sięcy, takich jak kwiecień, maj, czerwiec i wrzesień, należało do kategorii such-
szych niż przeciętne. W związku z tym można oczekiwać, że te miesiące będą bar-
dziej suche niż przeciętne co drugi rok. Zatem braki wody opadowej mogą wystą-
pić co drugi rok w okresie największej wrażliwości roślin na niedobór wody.  

Według klasyfikacji Kaczorowskiej, miesiące bardziej suche niż przeciętne 
wystąpiły z częstością 42%, przeciętne – 32%, a bardziej wilgotne niż przeciętne – 
26%. W związku z tym w okresie dziesięciu lat można spodziewać się, że każdy 
miesiąc będzie bardziej suchy niż przeciętny 4 razy, przeciętny – 3 razy i bardziej 
wilgotny niż przeciętny – 3 razy. Według klasyfikacji Marcilonka, miesiące bar-
dziej suche niż średnie wystąpiły z częstością 42%, natomiast średnie – 19%, 
a bardziej mokre niż średnie – 39%. Wobec tego w okresie dziesięciu lat można 
oczekiwać, że każdy miesiąc będzie bardziej suchy od średniego 4 razy, średni – 2 
razy i bardziej mokry od średniego – 4 razy. Klasyfikacja w odniesieniu wartości 
do średniej z wielolecia jest bardziej szczegółowa i lepiej odzwierciedla warunki 
opadowe regionu.  

Średnie różnice liczby dni posusznych na obu stacjach w ogólnej charaktery-
styce regionu nie mają znaczenia, gdyż wartości średnie są zbliżone, podobna jest 
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częstość wystąpienia okresu bezopadowego. Do celów operacyjnego gospodaro-
wania wodą takie różnice, jak w 1989 r. (w Bydgoszczy liczba dni posusznych 87, 
a we Frydrychowie 131) mogą mieć duże znaczenie w określaniu niedoborów 
i potrzeb wodnych roślin uprawnych i użytków zielonych. 

Do operacyjnego monitorowania suszy, gdzie potrzebna jest ocena intensyw-
ności suszy w krótkim czasie (dzień, tydzień, dekada), klasyfikacje Kaczorowskiej 
i Marcilonka są nieprzydatne. Nie przewiduje się w nich zastosowania klasyfikacji 
„suchości” i „wilgotności” dla okresów krótszych niż miesiąc. Metoda ciągów 
bezopadowych może być bardziej przydatna, gdyż umożliwia bieżącą analizę dni 
bez opadu. Istotnym punktem tej metody jest przyjęcie miarodajnego opadu dobo-
wego, przerywającego suszę. Ilość tego opadu powinna zależeć od rodzaju monito-
rowanej suszy (atmosferyczna, glebowa, czy hydrologiczna) oraz od aktualnego 
zapotrzebowania roślin na wodę i stopnia przesuszenia gleby. 
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Three methods were used to evaluate dry periods in the Bydgoszcz region in the growing season: 
sequences of the days without precipitation, the relative precipitation index and the Kaczorowska’s 
classification, the probability distribution of precipitation and the Marcilonek’s classification. Low 
precipitation and dry periods are common in the Bydgoszcz region. In the growing season of the years 
1972–2001 two dry periods of 11–15 days and one period lasting 15–20 days were noted on the aver-
age. The period lasting more then 20 days occurred every second year. The longest period without 
precipitation lasted 38 days and the long term mean duration was 21–22 days. About 50–60 days with 
atmospheric drought may be expected every year. Dry period may occur every month. According to 
the Kaczorowska’s and Marcilonek’s classifications April, May, June and September were the most 
often dry months with the frequency of over 40%. 

Key words: days without precipitation, precipitation, drought  
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DRY PERIODS IN THE BYDGOSZCZ REGION 

S u m m a r y 

Because a month is the shortest period for evaluation of precipitation in the Kaczorowska’s and 
Marcilonek’s methods, they are not useful for operational monitoring of droughts. The method of 
sequences of days without precipitation can be useful for this purpose providing the reliable rainfall 
breaking a dry period is determined. 
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Tabela 5. Liczba miesięcy i okresów wegetacyjnych w poszczególnych kategoriach opadowych w Bydgoszczy i Frydrychowie w latach 1972–2001 
według klasyfikacji Kaczorowskiej 

Table 5. The number of months and growing seasons in particular precipitation categories in Bydgoszcz and Frydrychowo in the years 1972–2001 
according to the Kaczorowska classification 

Liczba   Number of 
Miejscowość 

Place 
Miesiąc  
Month 

skrajnie  
suchych 

extremely dry 

bardzo  
suchych 
very dry 

suchych 
dry 

przeciętnych 
average 

wilgotnych 
wet 

bardzo  
wilgotnych 

very wet 

skrajnie  
wilgotnych 

extremely wet 
Bydgoszcz IV 1 3   8 12 0 4 2 

 V 2 3   8   8 2 4 3 
 VI 0 8   6   9 4 1 2 
 VII 1 6   3 13 3 1 3 
 VIII 2 3   4 14 4 2 1 
 IX 1 8   3   9 2 5 2 
 IV–IX 2 4   4 11 4 3 2 

Frydrychowo IV 1 6   8   7 2 3 3 
 V 2 2 13   4 4 1 4 
 VI 1 6   5 12 1 3 2 
 VII 2 5   3 13 2 2 3 
 VIII 2 4   6   8 6 3 1 
 IX 2 4   8   8 3 1 4 
 IV–IX 2 3   6   9 5 2 3 

 
 

 


