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Zorganizowana w dniu 11.12.2019 r. w Zittau konferencja projektu NEYMO-

NW poświęcona była tematyce oceny niskich przepływów oraz metod  

i wyników modelowania hydrologicznego dla okresów suszy. Tematyka 

wydaje się jak najbardziej aktualna (co podkreślali wszyscy uczestnicy spot-

kania), z uwagi na obserwowane obecnie liczne skutki suszy zarówno w Pol-

sce, jak i w Saksonii. Podczas sesji referatowej przybliżono główne cele i za-

dania zaplanowane do realizacji w projekcie NEYMO-NW, a także przed-

stawiono zaawansowanie prac w poszczególnych zadaniach. Zaprezentowa-

no ujęcie tematyki suszy i zarządzania wodami w warunkach suszy w bieżąco  

realizowanych zadaniach urzędu saksońskiego oraz w polskim projekcie Pro-

gram  Przeciwdziałania  Skutkom  Suszy  (PPSS). Ponadto uczestnikom kon-

ferencji przedstawiono liczne wskaźniki stosowane w Polsce i w Niemczech 

do oceny suszy oraz systemy monitorowania suszy w kontekście rolnictwa, 

czy leśnictwa. Pokazano także wyniki modelowania hydrologicznego 

wykonanego dla zlewni Nysy Łużyckiej przez stronę polską i niemiecką 

uwzględniające również prognozę przepływów w horyzoncie czasowym do 

2100 roku w oparciu o scenariusze zmian klimatu. 

2. KONFERENCJA  projektu 

Debata projektu prowadzona była w dwóch równoległych sesjach: 

niska woda - definicja i ocena oraz zarządzanie zasobami wodnymi. 

Podsumowanie referatów przedstawionych na obu sesjach i dysku-

sje ekspertów były zreferowane przez moderatorów na sesji plenar-

nej.  Podkreślono, że  jest potrzeba wspólnej definicji oraz wypraco-

wania wspólnego podejścia do oceny niskich wód. Uczestnicy deba-

ty wskazywali na potrzebę stworzenia instrumentów do zarządzania 

zasobami wodnymi - tak by zadania zamieszczone w dokumentach 

planistycznych były sprawniej implementowane. Wskazano rów-

nież, że w przyszłości może pojawić się potrzeba określenia zakazów 

lub wprowadzania czasowych ograniczeń dla użytkowników wód  

w okresach niedoboru wody, tak by zapewnić mieszkańcom zaopa-

trzenie w wodę pitną. Konieczna jest współpraca w tej sprawie  

na komisji ds. Wód Granicznych oraz informowanie decydentów  

o możliwości ograniczeniach na ciekach zlewni transgranicznych, 

żeby nie budzić konfliktów. Ponadto poruszono problem określania 

przepływów nienaruszalnych. W obu krajach nie ma jednej obowią-

zującej w całym kraju metodyki wyznaczania tych przepływów. 

Wnioskiem płynącym z debaty jest potrzeba zestawienia wartości 

przepływów nienaruszalnych wyliczonych przez obie strony i uzgod-

nienie wartości akceptowalnych. Podkreślono również kluczową 

rolę retencjonowania wody jako środka do walki z niskimi stanami 

wód w rzekach i jeziorach.  

2. DEBATA  projektu 



 

 

   

Udział w wydarzeniu lokalnym „Śpiewanie nad Studzianką” 

W dniu 29 września 2019 r. w miejscowości Studniska Górne odbyło się coroczne 

wydarzenie lokalne „Śpiewanie nad Studzianką”, związane z występami zespołów 

folklorystycznych. W czasie wydarzenia przedstawiciele IMGW-PIB przeprowadzili 

akcję promocyjną projektu NEYMO-NW, przekazując mieszkańcom regionu infor-

macje na temat zjawiska suszy w regionie. Mieszkańcy mieli możliwość wyrażenia 

swoich opinii dotyczących wiedzy na temat suszy oraz oceny działań władz lokal-

nych w tym zakresie poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej problemów suszy 

w  regionie wsparcia projektu. Prowadzono również dyskusje z mieszkańcami, 

którzy wskazali najbardziej pilne potrzeby i najważniejsze problemy związane 

z  deficytem wody w regionie.  

DZIAŁANIA INFORMACYJNE 

NEYMO-NW na festiwalu rezerwatu przyrody „Zittauer Gebirge” i spo-

tkaniu „Po nas potop - droga do klimatycznie poprawnej przyszłości” 

Aby zaprezentować mieszkańcom regionu projekt NEYMO-NW, pracownicy LfULG 

wzięli udział w tegorocznym festiwalu rezerwatu przyrody „Zittauer Gebirge”, 

który odbył się 14.07.2019 w Kammbaude w Oybin. Festiwal był zorganizowany 

przez Landschaftspflegeverband Sachsen e.V. 

Liczne dyskusje informacyjne z gośćmi wydarzenia oraz dystrybucja specjalnie 

opracowanego kwestionariusza pomogły pracownikom NEYMO-NW przekonać 

się, jaką wiedzą o zmianach klimatu, zasobach wodnych, a zwłaszcza suszy i pro-

blematyce niskiej wody dysponują mieszkańcy obszaru objętego projektem. Dzięki 

zdobytej wiedzy będzie można lepiej zaplanować i przeprowadzić dalsze działania 

promocyjne, takie jak wystawa objazdowa na temat suszy i niskiej wody. 

26 października 2019 r. pracownicy projektu wzięli udział w publicznym spotkaniu 

w Zittau. Oprócz stoiska informacyjnego uczestnikom zaoferowano forum tema-

tyczne „Przyjazne dla klimatu wykorzystanie wody”, które obejmowało lokalne 

aspekty przyjaznego dla klimatu zużycia wody - w nawiązaniu do  tematyki gospo-

darowania zasobami wodnymi w warunkach niskich wód w zlewni Nysy Łużyckiej. 

Udział w konferencji projektu TRANSGEA 

W dniu 30 września 2019 r. w Miejskim Domu Kultury w Zgorzelcu odbyła się kon-

ferencja w ramach projektu TRANSGEA „Adaptacja do zmian klimatu poprzez dzia-

łania lokalne – wyzwania i możliwości w regionie transgranicznym   Polski i Sakso-

nii”. W zakresie działań towarzyszących konferencji przybliżono uczestnikom za-

gadnienia związane z projektem NEYMO-NW. Polscy i niemieccy uczestnicy konfe-

rencji zostali poinformowani o realizacji projektu NEYMO-NW, a także przestawili 

swoje opinie na temat suszy w polskiej i niemieckiej części regionu wsparcia 

w  przekazanych im formularzach ankietowych.  



 

 

   

 

Broszura „SUSZA ATMOSFERYCZNA W ZLEWNI NYSY 

ŁUŻYCKIEJ” 

W broszurze przybliżono wielorakie aspekty coraz powszechniejszego 

zjawiska jakim jest susza. Podano m. in. definicję suszy i jej fazy rozwo-

ju, metody jej oceny za pomocą wskaźników, wymieniono skutki suszy 

oraz zamieszczono informacje na temat monitoringu suszy oraz polskich 

i niemieckich źródeł informacji o tym zjawisku. Dodatkowo omówiona 

została susza meteorologiczna w zlewni Nysy Łużyckiej w 2018 roku.  

Broszura została udostępniona na stronie projektu  
(http://neymo.imgw.pl/pub/NEYMO-NW_broszura_susza_5_PL.pdf).  

BROSZURA O SUSZY 
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WALORYZACJA HYDROMORFOLOGICZNA 

W listopadzie przeprowadzona została waloryzacja  

hydromorfologiczna wybranych odcinków Nysy  

Łużyckiej i jej dopływów. 

Wykonane pomiary posłużą przygotowaniu  oceny stanu hydromorfolo-

gicznego, który będzie podstawą do oceny potrzeb wodnych i opraco-

wania  koncepcji poprawy stanu  hydromorfologicznego dla wybranego 

odcinka Nysy Łużyckiej. 
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