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1. WPROWADZENIE 

Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o zasobach wodnych (TWCIW) stanowi platformę wymiany 

wiedzy oraz źródło informacji. Zamysłem stworzenia TWCIW było ułatwienie możliwości koordynacji w zakresie 

gospodarki wodnej w zlewni transgranicznej oraz dostosowanie się do zachodzących zmian klimatu. Powszechna 

dostępność informacji zawartych w TWCIW, które wraz z przeprowadzonymi działaniami edukacyjnymi, służą 

podniesieniu świadomości ekologicznej. Innowacyjność Transgranicznego Wirtualnego Centrum Informacji o 

zasobach wodnych (TWCIW) polegała na tym, że tworzy ono bazę wiedzy skierowaną zarówno do pracowników 

urzędów gmin, powiatów i urzędników państwowych, zajmujących się oceną zasobów wodnych i dostosowaniem 

się do zmian klimatu, oraz do mieszkańców. Baza wiedzy opiera się o działania merytoryczne poświęcone ocenie 

warunków suszy meteorologicznej i hydrologicznej oraz waloryzacji hydromorfologicznej i ocenie potrzeb 

wodnych środowiska naturalnego. Ocena bilansu zasobów wodnych stanowi podsumowanie działań 

merytorycznych, które pozwalają na przeprowadzenie zakładanych symulacji i proponowanych rozwiązań 

pilotażowych. 

W dobie zachodzących zmian klimatu, które w przyszłości mogą doprowadzić do ograniczenia dostępności 

zasobów wodnych ważne jest odpowiednie planowanie i zarządzanie tymi zasobami. TWCIW jest swoistym 

stymulatorem potencjału instytucjonalnego w regionie wsparcia w zakresie zrównoważonego gospodarowania 

zasobami wodnymi. Informacje, którymi zasilane jest TWCIW, umożliwiają podjąć odpowiednie działania 

naprawcze, które będą przeciwdziałały negatywnym skutkom niskich wód, jak np. pilotażowe rozwiązania wzrostu 

naturalnej retencji rzek poprzez poprawę stanu hydromorfologicznego. 

Transgraniczne Wirtualne Centrum Informacji o zasobach wodnych jest zasilane przez wypracowaną bazę 

wiedzy i przeprowadzone analizy. Stanowi również miejsce transferu wiedzy zarówno dla ekspertów zajmujących 

się zrównoważonym gospodarowanie wodami, jak i mieszkańców regionu, dla których kluczowa jest możliwość 

korzystania z zasobów środowiska przyrodniczego. Informacje zawarte w TWCIW dają również możliwość 

uwrażliwienia mieszkańców regionu wsparcia na problematykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi 

i zmian klimatu ze szczególnym uwzględnianiem wystąpienia okresów suszy. Poprzez TWCIW mieszkańcy regionu, 

mają możliwość zapoznania się z symulacjami zmian klimatu ze szczególnym uwzględnieniem niskich wód. 

Dodatkowo obserwacja zachodzących zmian w środowisku naturalnym w obrębie swojego otoczenia przez 

mieszkańców regionu może stać się motorem napędowym podjęcia różnych inicjatyw zmierzających do 

zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. 

TWCIW jest również miejscem gromadzenia wspólnych produktów partnera polskiego i niemieckiego, 

tworzących bazę danych na temat obecnego i prognozowanego stanu wód na skutek zachodzący zmian klimatu ze 

szczególnym uwzględnieniem niskich wód. Udostępnione materiały mogą służyć zarówno informowaniu 

społeczności lokalnej na temat stanu zasobów wodnych w celu ich ochrony, ale także mogą być podstawą do 

starania się o środki krajowe lub EU na działania adaptacyjne w celu złagodzenia negatywnych skutków 

ograniczenia dostępu do zasobów wodnych w tym: pogorszenia jakości wód, zmniejszenia zasobów wody pitnej, 

zmniejszenia bioróżnorodności, występowania przesuszenia gleb itp. Ponadto stanowią bazę wyjściową do 

dalszych działań planistycznych w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi oraz odpowiedniego 

kształtowania gospodarki przestrzennej uwzględniającej potrzeby regionu w zakresie zapewnienia zasobów 

wodnych o odpowiedniej jakości i ilości. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ODWIEDZENIA STRONY TWCIW 

HTTP://NEYMO.IMGW.PL/   
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2. ZAWARTOŚĆ TWCIW I INFORMATORA 

Strona umożliwia zmianę wersji językowej oraz jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 

Poniższy schemat przedstawia najważniejsze składowe TWCIW -  elementy omówione w dalszej części informatora 

zostały wyróżnione bordową obwódką. 

  

Konferencje 

Wydarzenia lokalne 

Debaty 

Seminaria  

Wydarzenia - wystawa  objazdowa 

Warsztaty 

Prelekcje, s. 20 

Dane historyczne, s. 6 

Mapy SPI, s. 6 

Dane prognostyczne, s. 11 

Publikacje 

Portale o suszy, s. 14 

Scenariusz RCP 2.6 

Scenariusz RCP 8.5, s. 16 

Scenariusz A1B 

Scenariusz RCP 4.5 

Banery 

Broszury NEYMO-NW, s. 18 

Broszury NEYMO 2007-2013 

Ulotki 
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3. ZAKŁADKA OCENA SUSZY 

3.1. Podstrona DANE HISTORYCZNE 

 

 

 

Poprzez stronę znaleźć można dane hydrologiczne (codzienne stany i przepływy wody) dla polskich wodowskazów 

na rzece Nysie Łużyckiej: 

• Porajów, 

• Sieniawka. 

• Zgorzelec, 

• Przewóz 

oraz na jej dopływach: 

• Bogatynia i Turoszów na Miedziance, 

• Ostróżno i Ręczyn na Witce, 

• Zgorzelec – Ujazd na Czerwonej Wodzie. 

Baza zawiera dostępne dane od początku prowadzenia obserwacji do roku hydrologicznego 2018. 

W zakładce TABELA prezentowane są dane dla wybranego miesiąca i roku dla każdego posterunku 

wodowskazowego. Wybierając rok i miesiąc otrzymujemy tabelaryczne zestawienie codziennych stanów wody i 

przepływów dla kolejnych dni w wybranym roku hydrologicznym. 

 

Dane historyczne 



 

 

 

7 

  

Zawartość tabeli krok po kroku w kolejnych kolumnach: 

- Data znajduje się data kalendarzowa w formacie rrrr-mm-dd.  

- Rok H. to rok hydrologiczny. 

- Miesiąc H. zawiera numer miesiąca hydrologicznego. 

- Stan Wody tu znajduje się średnia dobowa wartość stanu wody, generowana w oparciu o dane z czujników 

automatycznych. 

- Przepływ zawiera średnią dobową wartość parametru przepływu (Q).  

Dodatkowo dla tego parametru możliwe jest zastosowanie filtrowania danych przy pomocy wartości 

granicznych: 

• Q70 – przepływ o gwarancji wystąpienia wraz z wyższymi 70 %, odpowiada początkowi suszy 

hydrologicznej, 

• Q90 – przepływ o gwarancji wystąpienia wraz z wyższymi 90 %, odpowiada początkowi głębokiej suszy 

hydrologicznej 

• Q95 – przepływ o gwarancji wystąpienia wraz z wyższymi 95 %, odpowiada początkowi bardzo 

głębokiej suszy hydrologicznej 

• Qn – przepływ nienaruszalny, wyznaczony metodą Kostrzewy. 

Przy zastosowaniu filtrowania w tabeli wyświetlone są tylko dni z wartościami przepływu poniżej przyjętej 

wartości granicznej. Niezastosowanie filtrowania oznacza generowanie średnio dobowych wartość parametru 

przepływu (Q) 

- kolumny: Temperatura, Grubość lodu (cm), Zjawiska lodowe, Udział zjawisk lodowych (%), Zarastanie 

wypełniane są wartościami dla wybranego okresu, jeśli dany parametr w tym okresie i w wybranym przekroju 

wodowskazowym, był mierzony (jak np. temperatura) lub jeśli zjawisko (jak np. zlodzenie czy zarastanie) 

występowało.  
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W zakładce WYKRES prezentowany jest hydrogram codziennych przepływów dla wybranego wodowskazu z 

wybranego okresu. Na hydrogramie wyświetlane są również wartości przepływów charakterystycznych: 

• Q70, 

• Q90, 

• Q95, 

• Qn 

oraz 

• SNQ – przepływu średniego niskiego z wielolecia. 
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3.2. Podstrona MAPY SPI 

 

 

 

Zakładka MAPY 

Mapy wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) przedstawiają rozkład przestrzenny warunków wilgotnościowych w 

zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu od stycznia 2018 do grudnia 2019. Wskaźnik SPI określa standaryzowaną wartość 

odchylenia sum opadów w przyjętych okresach tj. 3, 6 i 12-miesięcznych od wartości średniej. Wartości SPI odnosi się 

do skali intensywności, która identyfikuje warunki suche (wartości ujemne) i wilgotne (wartości dodatnie). Wartości SPI 

poniżej -0,5 wskazują na zagrożenie suszą meteorologiczną.  

Strona umożliwia dokonanie wyboru map wskaźnika dla określonego roku i miesiąca z przedziału od stycznia 2018 do 

grudnia 2019. 

SPI 3 SPI 6 SPI 12 

   

Powyższy przykład prezentuje rozkład przestrzenny wskaźnika SPI na koniec listopada 2018 – SPI3 dla okresu 3-

miesięcznego (po lewej), 6-miesięcznego (na środku) oraz 12-miesięcznego (po prawej). 

Poniżej w tabeli zestawiono interpretację warunków wilgotnościowych wg wartości wskaźnika standaryzowanego 

opadu (SPI) (McKee et al., 1993) modyfikacja (Łabędzki 2007). 

Warunki wilgotnościowe wg SPI Wartość SPI 

Ekstremalnie wilgotno ≥ 2,0 

Bardzo wilgotno (2,0 ÷ 1,5] 

Wilgotno (1,5 ÷ 0,5] 

Normalnie (warunki przeciętne, bez suszy) (0,5 ÷ -0,5) 

Susza umiarkowana [-0,5 ÷ -1,5) 

Susza silna [-1,5 ÷ -2,0) 

Susza ekstremalna ≤ -2,0 

 

  

Mapy SPI 
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Zakładka WYKRES 

Wykresy dynamiczne prezentują przebieg wartości wskaźnika standaryzowanego opadu (SPI) w latach 1981-2019 dla 

14 stacji meteorologicznych położonych w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu. Wykresy przedstawiają przebiegi 

wskaźnika SPI dla sum opadów z okresu 6 i 12 miesięcy, odpowiednio SPI6m i SPI12m. Dla kolejnych miesięcy 

kalendarzowych wielolecia 1981-2019 możliwe jest odczytanie wartości SPI6m oraz SPI12m. Ponadto, na wykresach 

zostały zaznaczone wartości graniczne dla warunków suszy umiarkowanej (-0,5≥SPI>-1,5), suszy silnej (-1,5>SPI≥-2) 

oraz suszy ekstremalnej (SPI≤-2).  
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3.3. Podstrona DANE PROGNOSTYCZNE 

 

 

 

W powyższej lokalizacji znajdują się wyniki przeprowadzonych symulacji natężenia przepływu Nysy Łużyckiej (w 

przekroju wodowskazowym Przewóz-Podrosche 3) w perspektywie 2100 roku, generowane modelami: MIKE NAM 

(opracowane przez partnera polskiego IMGW-PIB) i ArcEGMO (opracowane przez partnera niemieckiego LfULG). 

Symulacje modelami hydrologicznymi w projekcie NEYMO-NW przeprowadzono bazując na dobowych 

wartościach elementów meteorologicznych pochodzących z czterech scenariuszy zmian klimatu (każdy scenariusz 

posiada 10 realizacji): 

 A1B 

 RCP2.6 

 RCP8.5 

 RCP 4.5 

Wyniki symulowanego przepływu dla przekroju wodowskazowego Przewóz uzyskane modelami prezentowane są 

dla kolejnych scenariuszy zmian klimatu w podziale na wyniki uzyskane modelem MIKE NAM (zakładka MIKE NAM) 

oraz generowane przez model ArcEGMO (zakładka ArcEGMO). 

 

Zakładka MIKE NAM  

Wyniki uzyskane w oparciu o model MIKE NAM zestawione zostały w postaci wartości charakterystycznych, w 

podziale na bliższą (2021-2050) i dalszą przyszłość (2071-2100) dla wszystkich realizacji w obrębie jednego scenariusza 

(poniżej przykładowa prezentacja wyników dla scenariusz 2.6): 

 

a także jako procentowa zmiana dla każdego z tych okresów w odniesieniu do okresu referencyjnego (1981-2010):  

 

 

Dane prognostyczne 
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Na stronie znajdują się również tradycyjne wykresy kolumnowe, prezentujące zmienność uzyskanych wartości 

charakterystycznych w poszczególnych realizacjach danego scenariusza. 

dla bliższej przyszłości:     i dalszej przyszłości: 

  

A także w postaci wykresów blokowych, prezentujących uzyskane zakresy wartości w obrębie jednego scenariusza: 

 

 

Zakładka ArcEGMO 

Wyniki uzyskane w oparciu o model ArcEGMO zestawione zostały w postaci wartości charakterystycznych, w podziale 

na bliższą (2021-2050) i dalszą przyszłość (2071-2100) dla wszystkich realizacji w obrębie jednego scenariusza (poniżej 

przykładowa prezentacja wyników dla scenariusz 2.6). 

W postaci tabelarycznej zestawione zostały przepływy prognozowane MNQ [m
3
/s], całkowita sumD [d] i maksymalna 

maxD [d] liczba kolejnych dni, w których przepływ osiąga lub spada poniżej określonej wartości progowej: 
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Wykresy pudełkowe przedstawiają wyniki modelu ArcEgmo dla każdego scenariusza klimatycznego (RCP8.5, A1B, 

RCP4.5 i RCP2.6) w 10 realizacjach. 

Na stronie TWCIW znaleźć można wykresy pudełkowe dla okresu bliższej (2021–2050) i dalszej (2071–2100) 

przyszłości, w odniesieniu do okresu referencyjnego (1981–2010) na wodowskazie Podrosche2, dla parametrów: 

- ∆MNQ; prezentuje bezwzględne zmiany wartości średniego niskiego przepływu (MNQ); MNQ jest 

średnią arytmetyczną najniższych dobowych wartości natężenia przepływu w poszczególnych latach 

dla analizowanego okresu.. 

- ∆maxD; maxD opisuje maksymalną liczbę kolejnych dni, w których przepływ osiąga lub spada poniżej 

określonej wartości progowej. W tym przypadku wartość charakterystyczna jest obliczone MNQ dla 

okresu referencyjnego (1981–2010). 

- ∆sumD; sumD; określa całkowitą liczbę wszystkich dni z deficytem wody (kiedy dobowe natężenie 

przepływu osiąga lub spada poniżej ustalonej wartości progowej) w 30-letnich okresach badawczych – 

nie jest to średnia liczba dni z niskim stanem wody w roku. 

- ∆maxV; maxV określa maksymalny deficyt objętości, związany z niskim poziomem wody (kiedy dobowe 

natężenie przepływu osiąga lub spada poniżej ustalonej wartości progowej) w 30-letnim okresie 

badawczym. 

- ∆sumV; sumV określa całkowity deficyt objętości spowodowany niskim poziomem wody w 30-letnim 

okresie badawczym. 
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3.4. Podstrona PORTALE O SUSZY 

 

 

 

Na poziomie europejskim oraz krajowym dostępne są różne platformy informacji oraz monitorowania zjawiska suszy, 

które prezentują aktualne dane pomiarowe, prognozy oraz dane historyczne. Poniżej wymieniono systemy informacji i 

monitorowania suszy dostępne dla obszaru Polski i Saksonii. 

 

Europejskie Centrum Obserwacji Suszy (EDO) 

Serwis internetowy stopsuszy.imgw.pl 

System Monitoringu Suszy Rolniczej (SMSR) 

Serwis agrometeorologiczny IMGW-PIB dla rolników 

Monitoring suszy rolniczej 

Hydroportal IMGW-PIB 

Monitoring Wód Podziemnych 

Regionalny system informacji o klimacie dla Saksonii, Saksonii-Anhalt i Turyngii 

Monitoring suszy w Niemczech 

Monitorowanie wilgotności gleby przez DWD 

Wasserstandsportal Sachsen/Wasser online 

Systemy informacyjne Federalnego Instytutu Hydrologii (Bundesanstalt für Gewässerkunde, BfG) 

Zintegrowany system monitorowania suszy w Czechach 

 

 

  

Portale o suszy 
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4. ZAKŁADKA ZASOBY WODNE 

 

Ta cześć TWCIW poświęcona analizom prognozowanych wartości natężenia przepływu Nysy Łużyckiej w oparciu o 

model MIKE NAM.  

Wykres liniowy prezentuje pełen zakres zmienności średnich wartości natężenia przepływu Nysy Łużyckiej (w przekroju 

wodowskazowym Przewóz), symulowany modelem MIKE NAM dla scenariuszy zmian klimatu wybranych do analiz 

modelowych. W postaci wykresów blokowych zaprezentowane zostały uzyskane zakresy wartości symulowanego 

natężenia przepływu, w podziale na wielolecia, stanowiące tło porównawcze w projekcie. 

  

Wybierając nazwę kolejnych scenariuszy: 

- Scenariusz RCP 2.6 

- Scenariusz A1B 

- Scenariusz RCP 4.5 

- Scenariusz RCP 8.5 

przejdziemy do szczegółowych wyników bazujących na przepływach symulowanych modelem MIKE NAM. 
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4.1. Podstrona SCENARIUSZ RCP 8.5 

 

 

Zarówno na mapach jak i w postaci szczegółowych tabel bilansowych przedstawione zostały symulowane przepływy 

dyspozycyjne na wejściu i wyjściu z poszczególnych jednostek administracyjnych wzdłuż Nysy Łużyckiej do 

wodowskazu Przewóz: 

  
Dobowe serie danych z symulowanym przepływem Nysy Łużyckiej wg czterech scenariuszy (i odpowiadającym im 10 

realizacjom) przeanalizowane zostały pod kątem przekroczenia progów niżówki zwyklej, głębokiej i bardzo głębokiej, a 

także przepływu nienaruszalnego: 

• niżówka zwykła (stan ostrzegawczy) – przepływ Q70% (10,3 m
3
/s) 

• niżówka głęboka (stan alarmowy) – przepływ Q90% (7,0 m
3
/s) 

• niżówka bardzo głęboka (stan klęski) – przepływ Q95% (5,9 m
3
/s) 

• przepływu nienaruszalny wg metody Kostrzewy Qn (3,17 m
3
/s) 

W postaci tabelarycznej (tutaj na przykładzie scenariusza RCP 8.5) zestawiona została liczba dni z symulowanymi 

wielkościami przepływu Nysy Łużyckiej poniżej kolejnych wartości progowych niżówki i przepływu nienaruszalnego (w 

komórce tabel na górze: liczba dni; na dole: % udział tych dni w danym zbiorze wartości) dla kolejnych realizacji w 

podziale na okresy stanowiące tło porównawcze w projekcie. 

Odniesienie do stanu ostrzegawczego: 

 

Scenariusz RCP 8.5 
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Odniesienie do stanu alarmowego: 

 

Odniesienie do stanu klęski: 

 

Odniesienie do przepływu nienaruszalnego: 
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5. ZAKŁADKA DO POBRANIA 

5.1. Podstrona BROSZURY NEYMO-NW 

 

Na stronie TWCIW znaleźć można w niemieckiej i polskiej wersji językowej raporty końcowe ze wszystkich zadań 

realizowanych w ramach projektu NEYMO-NW. Raporty dostępne są na stronie w formacie PDF. Stanowią one źródło 

wiedzy oraz wymiany informacji i doświadczeń: 

Raport z ankietyzacji mieszkańców w zakresie problematyki gospodarowania zasobami wodnymi i konsekwencji 

niedoborów wodnych – raport podsumowuje ankietyzację przeprowadzoną wśród mieszkańców, której głównym 

celem było poznanie opinii społeczeństwa na tematy związane ze zmianami klimatycznymi, zjawiskiem suszy i 

zasobami wodnymi. Zakres tematyczny poruszony w ankiecie dotyczył zmian klimatu, zjawiska suszy i jej skutków. 

Poruszane zagadnienia odniesiono do m.in. kwestii zasobów wodnych, instytucji zarządzających działaniami 

zmierzającymi do niwelowania skutków suszy czy oceny działań / środków służących łagodzeniu potencjalnego 

niedoboru wody. 

Ocena susz oraz ich konsekwencji w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu (powiat zgorzelecki, żarski oraz powiat 

Görlitz) - W opracowaniu omówiono główne cechy suszy, skutki oraz metody identyfikacji i oceny tego zjawiska. 

Przedstawiono również istniejące systemy monitorowania suszy i podejście do zarządzania ryzykiem suszy w Polsce i 

Saksonii. W kolejnych rozdziałach przedstawiono charakterystykę suszy w zlewni Nysy Łużyckiej i jej otoczeniu (powiat 

zgorzelecki i żarski oraz powiat Görlitz) na podstawie danych historycznych z lat 1981-2019. Zaprezentowano również 

ocenę suszy w latach 2018-2019 wraz z jej wpływem na wybrane sektory gospodarki (rolnictwo, leśnictwo i energetyka 

wodna), społeczeństwo (gospodarka komunalna) i środowisko.  

Stany niskie i przepływy nienaruszalne w zlewni Nysy Łużyckiej - analiza transgraniczna - w raporcie przedstawione 

zostały m.in. cechy wspólne i różnice w podejściu polskim i saksońskim w zakresie definiowania stanów niskich i 

przepływów nienaruszalnych. 

 

Broszury NEYMO-NW 
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Waloryzacja hydromorfologiczna i ocena potrzeb wodnych Nysy Łużyckiej na odcinku od Sieniawki (Zittau) do 

Przewozu (Podrosche) - celem raportu jest przybliżenie wyników oceny hydromorfologicznej Nysy Łużyckiej na 

odcinku pomiędzy Sieniawką / Zittau (wodowskaz Zittau 1) a Przewozem / Podrosche (wodowskaz Podrosche 2). W 

ocenie stanu ekologicznego elementy biologiczne (fitoplankton, fitobentos, makrofity i makrobezkręgowce 

bentosowe) wspierane są oceną elementów fizykochemicznych i oceną stanu hydromorfologicznego i nie zawsze są 

wyeksponowane oddzielnie. Stąd partnerom projektu zależało na przybliżeniu zagadnień związanych z 

hydromorfologią, stosowaną metodyką oceny i przedstawieniu wyników waloryzacji hydromorfologicznej cieku 

transgranicznego, wykonanej przez polskie i saksońskie grupy pomiarowe.  

Ekspertyza z wynikami modelowania matematycznego dotyczącymi zmian bilansu wodnego na tle zmian klimatu - 

raport zawiera podsumowanie analiz modelowych, prowadzonych niezależnie przez obu partnerów (przy 

zastosowaniu różnych narzędzi), a także porównanie uzyskanych wyników. W raporcie znaleźć można opis analiz 

numerycznych, które prowadzone zostały kompleksowo, niezależnie przez obu partnerów. Partner niemiecki (LfULG) 

do analiz numerycznych wykorzystał model o parametrach rozłożonych ArcEGMO, natomiast partner polski (IMGW-

PIB) analizy prowadził w oparciu o model MIKE NAM, o parametrach skupionych. Modele hydrologiczne wykorzystane 

w projekcie NEYMO-NW bazowały na takich samych założeniach koncepcyjnych. Zastosowanie takiego podejścia 

pozwoliło odwzorować sytuację hydrologiczną zlewni w warunkach niskiego przepływu. Wynikowe prognozy natężenia 

przepływu Nysy Łużyckiej na wodowskazie Przewóz, uzyskane w oparciu o modele MIKE NAM, wykorzystano w 

dalszych analizach ukierunkowanych na ocenę zasobów wodnych zlewni Nysy Łużyckiej w warunkach niskich wód.  

Ocena zasobów wodnych zlewni Nysy Łużyckiej w warunkach niskich wód (do wodowskazu w Przewozie) - w 

raporcie zawarto wyniki prowadzonych analiz w zakresie oceny zasobów wodnych Nysy Łużyckiej, uwzględniając, 

prognozowane w ramach czterech scenariuszy (RCP 8.5, A1B, RCP 4.5, RCP 2.6), zmiany klimatu, w odniesieniu do 

jednostek administracyjnych (gmin), zarówno polskich jak i niemieckich, położonych wzdłuż rzeki granicznej. 

Prognozowane zmniejszenie się ilości opadów atmosferycznych w regionie, a w konsekwencji również zasobów 

wodnych, sprawi, że lokalnym decydentom pozostanie zmierzyć się z trudnym zadaniem jakim jest  konieczność 

wdrożenia rozwiązań, które pozwolą na zaspokojenie lokalnych potrzeb. Ocena stanu zasobów wodnych obszaru jest 

podstawą prawidłowego doboru działań pozwalających zmierzyć się w przyszłości z problemem suszy. W niniejszym 

raporcie podjęta została próba zdefiniowania konsekwencji i zagrożeń związanych z prognozowanymi zmianami 

klimatu (w aspekcie społeczno-ekonomicznym), z jakimi będą musieli zmierzyć się mieszkańcy i lokalni użytkownicy 

wód powierzchniowych górnego odcinka zlewni Nysy Łużyckiej, aby sprostać potencjalnym wymaganiom na rzecz 

zoptymalizowania zasad kształtowania zasobów wodnych i warunków korzystania z nich.  
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6. ZAKŁADKA WYDARZENIA 

6.1. Podstrona PRELEKCJE 

 

W ramach realizacji projektu odbyło się wiele różnorodnych wydarzeń dla określonych grup docelowych. Ktrótkie 

relacje ze wszystkich  spotkań można znaleźć na TWCIW w zakładce WYDARZENIA.   

W ramach NEYMO-NW prowadzone są różne działania mające na celu podniesienie świadomości ekologicznej 

mieszkańców zlewni Nysy Łużyckiej. W tym przypadku przedstawione zostały kwestie adresowane w szczególności do 

nastolatków (12-15 lat). 

Partnerzy projektu opracowali dwie prezentacje pt. „Konsekwencje zmian klimatu” oraz „Zasoby wodne w 

kontekście zmian klimatu” w celu zaprezentowania ich uczniom.  

Prelekcje można pobrać ze strony TWCIW: 

Konsekwencje zmian klimatu – wersja polska 

Zasoby wodne w kontekście zmian klimatu – wersja polska 

Zasoby wodne i zmiany klimatu – wersja niemiecka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelekcje 
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Broszura nie jest dostępna w wersji 

drukowanej, ale można ją pobrać jako plik 
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