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WALORYZACJA HYDROMORFOLOGICZNA 

Przygotowanie wspólnego podejścia obejmuje następujące kwes�e: 

1. W jaki sposób definiuje się warunki stanów niskich w Polsce i w Saksonii? 

2. Jakie wnioski nasuwają się po analizie literatury naukowej na temat wskaźników 
stanów niskich i przepływów nienaruszalnych w odniesieniu do działań administracyj-
nych? 

3. Jakie przepisy prawa regulują działania w sytuacji występowania stanów niskich i 
jakie instytucje biorą udział w tych działaniach? 

4. W jaki sposób uwzględnia się skutki okresów występowania stanów niskich w obo-
wiązujących obecnie planach gospodarowania zasobami wodnymi? 

5. Jakie wartości graniczne przyjęto do podjęcia działań w wypadku wystąpienia stanów 
niskich oraz jakie działania w celu zmniejszenia skutków stanów niskich są podejmowa-
ne na tej podstawie? 

6. Jakie są to działania, w jaki sposób oraz przez kogo są one komunikowane i realizo-
wane? 

7. Jakie priorytety użytkowania zasobów wodnych wyznaczono w odniesieniu do różne-
go rodzaju użytkowników? 

8. W jaki sposób badane i ustalane są przepływy nienaruszalne wymagane przepisami 
prawa? 

9. W jaki sposób różnią się od siebie przepływy nienaruszalne ustalone po stronie pol-
skiej i niemieckiej oraz jak wygląda porównanie wskaźników stanów niskich? 

Niniejsze sprawozdanie skierowane jest do decydentów po stronie polskiej i saksoń-
skiej, gremiów transgranicznych, takich jak grupa robocza W1 Polsko-Niemieckiej Komi-
sji ds. Wód Granicznych oraz do wszystkich zainteresowanych przedstawicieli opinii 
publicznej. 

Celem ekspertyzy jest przybliżenie wyników oceny hydromorfologicznej Nysy 
Łużyckiej na odcinku pomiędzy Sieniawką / Zi� au (wodowskaz Zi� au 1) a 
Przewozem / Podrosche (wodowskaz Podrosche 2). Obecnie obowiązującą w 
Polsce metodą oceny hydromorfologicznej cieków powierzchniowych jest 
„Ocena wód płynących w oparciu o Hydromorfologiczny Indeks Rzeczny 
(HIR)”. Została opracowana w 2016 r. na potrzeby państwowego monitorin-
gu stanu hydromorfologicznego, na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochro-
ny Środowiska. W Niemczech, w tym w Saksonii, wykorzystywana jest proce-
dura oceny hydromorfologicznej LAWA. LAWA zmodyfikowana w 2012 defi-
niuje wytyczne dotyczące mapowania hydromorfologicznej oceny cieków 
wodnych. 

Ekspertyzę kierujemy do pracowników administracji samorządowej (np. osób 
zajmujących się ochroną środowiska, edukacją), a także osób zainteresowa-
nych realizacją działań służących renaturyzacji realizowanych w obrębie cie-
ków. Takie działania mają na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju re-
gionu transgranicznego pogranicza polsko-saksońskiego wraz z efektywnym 
funkcjonowaniem mieszkańców obszaru wsparcia, z jednoczesnym poszano-
waniem środowiska przyrodniczego w warunkach zmieniającego się klimatu. 

Zapoznaj się z  ekspertyzą dostępną na stronie projektu 

STANY NISKIE I PRZEPŁYWY NIENARUSZALNE 



 

Jednym z działań realizowanych w projekcie NEYMO-NW było przeprowadzenie 
obliczeń przepływów prognozowanych dla różnych scenariuszy zmian klimatu 
metodą modelowania matematycznego. Wyniki analiz numerycznych zawarte 
zostały w „Ekspertyzie z wynikami modelowania matematycznego dotyczącymi 
zmian bilansu wodnego na tle zmian klimatu”. 

Analizy numeryczne metodą modelowania matematycznego 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. Wyboru modeli dokonano już w poprzednim 
projekcie NEYMO, mając na uwadze fakt, że obaj partnerzy mogli skorzystać ze 
zdobytych doświadczeń. Przez cały czas trwania projektu modele okazały się zdol-
ne do analiz bilansowych z uwzględnieniem projekcji zmian klimatu, a ponadto 
pomimo różnej budowy, modele pozwoliły osiągnąć zbliżone wyniki, z tymi samy-
mi trendami. 

Modele hydrologiczne wykorzystane w projekcie NEYMO-NW bazowały na takich 
samych założeniach koncepcyjnych:  

P badania modelowe obu partnerów prowadzono dla górnej części zlewni 
Nysy Łużyckiej,  

P budowa modeli opierała się o wspólną bazę danych,  
P modele opracowane zostały z dobowym krokiem czasowym, 
P kalibracja i walidacja modeli wykonana została na danych z tego samego 

okresu (ze szczególnym uwzględnieniem okresów 1992-1994  i 2015-2018, 
w których odnotowano deficyt opadów atmosferycznych w odniesieniu do 
normy z wielolecia). 

Przy zastosowaniu takiego podejścia modele dały możliwość odwzorowania sytua-
cji hydrologicznej zlewni w warunkach niskiego przepływu. Wynikowe prognozy 
natężenia przepływu Nysy Łużyckiej na wodowskazie Przewóz, uzyskane w opar-
ciu o modele MIKE NAM, wykorzystano w dalszych analizach ukierunkowanych na 
ocenę zasobów wodnych zlewni Nysy Łużyckiej w warunkach niskich wód.  

Zachęcamy do zapoznania się z ekspertyzą  dostępną na stronie projektu 

PROGNOZOWANIE HYDROLOGICZNE 



 

 
   

 

W ramach projektu NEYMO-NW opracowany został raport „Ocena zasobów wodnych zlewni Nysy Łużyckiej w warunkach niskich wód (do wodowskazu w 
Przewozie)”, który zawiera podsumowanie prac obliczeniowych realizowanych w projekcie. W raporcie zaprezentowane zostały wyniki 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. Ilościo-
wa ocena zasobów dyspozycyjnych odniesiona została 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, ze lokalnym decyden-
tom 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 niniej-
szym 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. 

Zachęcamy do zapoznania się z oceną zasobów wodnych Nysy Łużyckiej  i raportem dostępnym na stronie projektu 
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