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Wodnej w Warszawie 

Dotychczasowa praktyka i wyniki wielu badań utrwaliły przekonanie, że w warun

kach agroklimatycznych Polski najbardziej efektywnym sposobem zapewnienia wzrostu 

i stabilności plonów jest poprawa zaopatrzenia roślin w wodę przez nawadnianie. 
Sprawą otwartą pozostaje jednak dokładne wyznaczenie obszarów i okresów, w któ

rych nawadnianie różnych gatunków roślin jest nieodzowne i gdzie będzie najpar

dziej opłacalne. Pomocą w tym zakresie może być analiza wyników wizualnych obser
wacji wilgotności gleby, prowadzonych w ciągu wielu lat na obszarze kraju. Stan 

uwilgotnienia gleby jest dotychczas najlepszym wskaźnikiem zaopatrzenia roślin w 

wodę. Występowanie niedostatecznego uwilgotnienia wskazuje na zakłócenie bilansu 

wodnego środowiska, a tym samym na pogorszenie warunków wegetacji roślin i ogra
niczenie skuteczności nawożenia mineralnego. 

Celem tego opracowania jest wydzielenie obszarów o różnym stopniu zagrożenia 

przez niedostateczne uwilgotnienie gleby w ciągu okresu wegetacyjnego w Polsce. 

Materiały i metoda opracowania 

W opracowaniu wykorzystano oceny wizualne (szacunkowe) stanu uwilgotnienia 

wierzchniej warstwy gleby, dokonywane przez obserwatorów sieci rolniczo-meteorolo
gicznej IMGW. 

Oceny prowadzone były na określonych obszarach, obejmujących przeważnie kilka 

!Jilin, i odnosiły się do okresu dekady. Przy szacowaniu stanu uwilgotnienia gleby 
stosowano skalę czterostopniową: wilgotność gleby w ciągu dekady: nadmierna, dos
tateczna, niedostateczna lub kląskowo mała [lJ. Obserwacje prowadzono w zasiewach 
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ozimin i w uprawach ziemniaków. Reprezentatywność powyższych szacunków była wie

lokrotnie potwierdzana [2, 4]. 

W prezentowanym opracowaniu poddano analizie oceny informujqce o wilgotności 

niedostatecznej i klęskowa małej. Obie charakterystyki traktowano łqcznie jako 
nadmierne przesuszenie gleby, czyli suszę glebowq. Wykorzystano wyniki obserwacji 

z 313 obszarów sprawozdawczych (pokrywajqcych powierzchnię całego kraju), pocho

dzęce z 15-lecia (1966/1967-1980/1981). 

Obliczono, jak często w wieloleciu, w całym kraju łącznie, informowano o nie

dostatecznej wilgotności gleby w poszczególnych dekadach. Dało to pier-wszy przy
bliżony obraz okresów zagrożonych występowaniem suszy glebowej. Ustalono również 

częstość względnq występowania dekad z niedostatecznym uwilgotnieniem gleby w 
okresach jesiennej i wiosenno-letniej wegetacji zbóż (VIII-X i IV-VII) w kolej

nych latach analizowanego wielolecia. Otrzymano ogóln1/ obraz zróżnicowania warun

ków uwilgotnienia gleby z roku na rok i możność wskazania najsuchszych okresów we

getacyjnych zbóż. Następnie dla każdego obszaru określono częstość względnq wy

stępowania niedostatecznej wilgotności gleby w dekadach, w miesięcach i wybranych 

okresach analizowanego wielolecia. Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci karto

gramów. Na ich podstawie analizowano zasięg niedostatecznego uwilgotnienia gleby 

w poszczególnych regionach kraju. Zbadano również kształtowanie się czasu trwania 

okresów z niedostateczną wilgotnościq gleby (cięgi dekad). Ola ewentualnych po

trzeb gospodarczych wyznaczono także częstość występowania niedostatecznego uwil

gotnienia gleby w dekadach w ujęciu województw (liczba posterunków w województwie 
x liczba lat= 100%). Wyniki obliczeń przedstawiono w postaci histogramu. Woje

wództwa uporządkowano według makroregionów. Histogram umożliwia łatwe porównanie 
pomiędzy sobę okresów i regionów. 

·•mówienie wyników 

Nierównomierny rozkład opadów i mała na ogół pojemność wodna gleb użytkowa

nych rolniczo w Polsce są przyczynę dużej zmienności ich uwilgotnienia w ciągu 

okresu wegetacyjnego oraz z roku na rok (rys. 1 i 2). Pomimo znacznych wahań z de

kady na dekadę, generalnie częstość pojawienia się nadmiernego przesuszenia gleby 

w Polsce wzrasta od wiosny do lata, a ku jesieni ponownie maleje do poziomu wyj

ściowego. Analogicznie do częstości występowania zwiększają się również obszary 

objęte suszq w poszczególnych dekadach analizowanego okresu. W miesiącach: kwie

cień-czerwiec i w październiku w przeważającej liczbie lat warunki wilgotnościowe 
gleby kształtujq się na ogół pomyślnie. Największe zagrożenie występowaniem susz 
glebowych istnieje w lipcu, sierpniu i we wrześniu. Uwarunkowane jest to wyczerpa

niem się zapasów wody zmagazynowanej w glebie w chłodnej porze roku, a ponadto wyraź-
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Rys. 1. Częstość meldunków o niedostatecznej wilgotności gleby w dekadach okresu 
kwiecień-patdziernik w Polsce 
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Rys. 2. Częstość meldunków o niedostatecznej wilgotności gleby w okresach wegeta
cyjnych pszenicy ozimej w Polsce 

nym wzrostem zdolności ewaporacyjnej powietrza (wysoka temperatura), a więc i 
wzrostem intensywności parowania [3] i transpiracji bujnie rozwiniętej szaty roś~ 

linnej. Opady atmosferyczne nawet stosunkowo wysokie, ale nierównomiernie rozło

żone w czasie nie mogę zapobiec nadmiernemu przesuszeniu gleby. 
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Rys. 3. Częstość dekad o niedostatecznej wilgotności gleby w lipcu i sierpniu 

We wszystkich miesiącach analizowanego okresu niedostateczne uwilgotnienie 
gleby częściej notowane jest w dzielnicach zachodnich i północnych niż na pozo

stałym obszarze kraju (rys. 3 i 4). Najmniej korzystne warunki wilgotnościowe gle

by, szczególnie w lipcu i w sierpniu, występuję w województwach: gorzowskim, pil

skim, poznańskim , szczecińskim i zielonogórskim oraz ostrołęckim i suwalskim. Na 

znacznym obszarze tych województw w omawianym wieloleciu w 30-40%, a lokalnie na

wet do 50% dekad, występowało niedostateczne uwilgotnienie gleby (rys. 3-5) . Nad

mierne przeschnięcie gleby utrzymuje się najczęściej od jednej do trzech, ewentu

alnie czterech dekad z rzędu. W latach z wyjątkowo dużymi niedoborami opadów 

(1969/1970, 1973/1974, 1975/1976) [2) maksymalny czas trwania suszy glebowej, w 
zależności od regionu, wynosił 5-14 dekad. 

\ 
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Rys. 4. Częstość dekad o niedostatecznej wilgotności gleby w miesięcach: maj-wrze
sień 

Wnioski 

1. Gleby użytkowane rolniczo w Polsce odznaczaję się dużę zmiennościę warun

ków wilgotnościowych w cięgu okresu wegetacyjnego i.w poszczególnych latach. 

2. Częstość pojawiania się niedostatecznego uwilgotnienia gleby w całym kraju 

wzrasta od wiosny do lata, w jesieni ponownie maleje do poziomu wyjściowego. 
3. Największym zasięgiem i częstościę występowania susz glebowych odznaczaję 

się miesięce: lipiec, sierpień i wrzesień. 

4. Niedostateczne uwilgotnienie gleby jest częściej obserwowane w dzielnicach 

zachodnich, północno-zachodnich i północnych niż na pozostałym obszarze kraju. 
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Rys. 5. Częstość meldunków o niedostatecznej wilgotności gleby w dekadach na ob
szarze województw 
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5. Największym zagrożeniem przez susze glebowe objęte Sij województwa: gorzow

skie, pilskie, poznańskie, szczecińskie, zielonogórskie, ostrołęckie i suwalskie. 
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B. Ilme,Il;neJicKa 

Bl:IBPAHHHE IlEPHO~H C ~HI.ijiTOM BJA)I{HQCTH IT04BH B IlOJhillE 
HA OCHOBE OUEHOK 

P e a 10 M e 

PaccuaTpHBSJIHC& IIOBTOP H MOC TH\ B IloJI&me ,Il;eKa,ll; C ,Il;ecpHD;HTOM BJI8:&HO-
' CTH noqB~ B nepHO,II; anpeJib - OKTHOp& aa 1966/1967 - 1980/1981 rO,Il;li. 
OCHOBOtt 8H8JIH38 OliJIH OD;eHKH COCTOnHH8 YBJI8EH8HH8 BepxHero CJI08 noq
Bli, npOBOĄHMble Ha0JIIO,Il;8TeJIHMH arpoMeTeopoJiorHąecKott ceTH HHCTHTYT8 
KeTeopoJiorHH H BO,Il;HOro X038ttCTB8. 

YCT&HOBJieHo, ąTo H8,Il;OCT8TOqHoe YBJIB,gHeHHe noąBli HMeeTCH Ha Te
PPHTOPHH Bcett CTp8Hli. OHO BliCTynaeT BO Bcex ,Il;eKa,Il;ax 8H8JIH3Hpyeworo 
nepHO,Il;a, HO ąa~e BCTpeąaeTCH B HIOJie-ceHTHOpe. HaHOOJI&maH onacHOCTI, 
noHBJieHHH noąBeHHliX aacyx cy~eCTByeT H aana,Il;HblX, ceBepo-aana,Il;HIDC H 
ceBepHliX pattoHax. C 30-40% a M8CT8MK ,Il;a:a:e ,Il;O 50% ,Il;8K8,II; B HIOJie H aB
rycTe pattoHaX H8,Il;OCTaToąHblM YBJI8:a:H8HH8M noqBli. 

W. Przedpełska 

SELECTED PERIODS WITH SOIL MOISTURE DEFICIENCIES 
IN POLANO ON THE BASIS OF ESTIMATIONS 

Summary 

Repeatability of ten days with moisture deficiency in the period April-Octo
ber of 1966/67-1980/81 has been analyzed on the basis of observations of the moi
stening degree of the upper soil layer, carried out by observers of the agromete
orologie natework. 

It has been pr0ved that an insufficient soil moisture occurs all over the Po
land's territory. It can be observed in all ten-day intervals of the period ana
lyzed, but most often in July-September. The greatest threat of soil droughts oc
curs in western, north-western and northern regions. In these regions an insuffi
cient moistening of soil occurred in 30-40% and over 50% of ten das in July and 
August of the period 8nalyzed. 


