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Projekt jest kontynuacją poprzednio realizowanego przedsięwzięcia o nazwie NEYMO realizowanego w programie SN-PL 2007-2014. Coraz 

częściej pojawiające się okresy suszy meteorologicznej skutkujące występowaniem niskich stanów wód powodują naturalne zagrożenia dla 

środowiska wodnego i od wody zależnego w transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej. Potwierdzają to także wspólne polsko-niemieckie anali-

zy zmian klimatu przeprowadzone w ramach projektu NEYMO, które wskazują na tendencje obniżania się dostępności zasobów wodnych. 

Ponadto istnieją liczne przesłanki wskazujące, że współczesne zmiany klimatu są odpowiedzialne za wzrost częstości ekstremalnych zda-

rzeń pogodowych. Projekcje klimatyczne wskazują, że przewidywany wzrostu temperatury powietrza spowoduje dalszy wzrost frekwencji i 

intensywności ekstremalnych zdarzeń pogodowych, w tym susz, co może powodować znacznie większe katastrofy w biosferze. Wspólne 

oszacowanie dostępności i ochrona zasobów wodnych w warunkach ekstremalnych (suszy) staje się jednym z ważniejszych wyzwań regio-

nu transgranicznego. Ponadto niezbędne staje się wypracowanie wspólnego polsko-niemieckiego podejścia metodycznego do szacowania 

zasobów wodnych w warunkach suszy. Wiąże się to z poszukiwaniem rozwiązań kompromisowych, których efektem będzie racjonalna poli-

tyka ekspansji gospodarczej wrażliwej na uwarunkowania wynikające z potrzeb ochrony walorów przyrodniczych. Nowy projekt NEYMO-NW 

różni się od poprzedniego zakresem zadań i stanowi jego rozwinięcie w kontekście niskich wód, które nie były do tej pory analizowane i któ-

OPIS PROJEKTU 

Głównym celem projektu jest intensyfi-

kacja współpracy instytucji i społeczno-

ści lokalnej w celu poprawy ochrony za-

sobów wodnych na rzecz realizacji 

RDW w transgranicznej zlewni Nysy Łu-

życkiej ze szczególnym uwzględnianiem 

niskich wód. 

CEL PROJEKTU 

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu: 

1. Opracowanie bazy wiedzy na potrzeby Transgranicznego Wirtualnego Centrum 

Informacji o zasobach wodnych (TWCIW) na potrzeby informowania społeczności 

lokalnej na temat stanu zasobów wodnych w celu ich ochrony. 

2. Poprawa współpracy oraz wsparcie publicznych instytucji polskich i niemieckich 

w zakresie zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi w okresach wy-

stąpienia niskich wód zgodnie z wymogami Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

3. Kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży szkolnej i uwrażliwianie ich na problematykę zrównowa-

żonego zarządzania zasobami wodnymi i zmian klimatu w warunkach wystąpienia 

okresów suszy powodujących ograniczenia w dostępie do zasobów wodnych. 

OBSZAR BADAŃ 

Analizy hydrologiczne będzie obejmowało zasoby wodne 

transgranicznej zlewni Nysy Łużyckiej (do wodowskazu 

Przewóz), natomiast modelowanie klimatyczne, ze wzglę-

du na dostępność danych i ich specyfikę będzie obejmo-

wały większy obszar. Zlewnia Nysy Łużyckiej jest przykła-

dem zlewni antropogenicznie przekształconej i narażonej 

na zmiany warunków hydroklimatycznych. Największy 

wpływ na zasoby wodne zlewnia ma intensywna eksploat-

acja węgla brunatnego, zarówno po stronie polskiej, jak i 

niemieckiej. Do innych użytkowników zasobów wodnych w 

zlewni należą elektrownie wodne, oczyszczalnie ścieków, 

zakłady wodociągowe, zakłady przemysłowe. Z drugiej 

strony, na obszarze zlewni znajduje się wiele obszarów 

naturalnych, między innym wielkie zwarte kompleksy leśne 

zarówno w województwie dolnośląskim, jak i lubuskim. 



 

 

 

06.12.2018 r. Zgorzelcu 1. konferencja i debata projektu NEYMO-

NW „Lausitzer Neiße/Nysa Łużycka – Modelowanie klimatyczne i hydrolo-

giczne, analiza i prognoza zasobów wodnych w warunkach niskich wód”.  

Na rozpoczęcie konferencji organizowanej w projekcie NEYMO-NW w pierw-

szej prezentacji określono główne cele i zadania zaplanowane do realizacji w 

projekcie NEYMO-NW. Następnie szeroko omówiono zagadnienie zjawiska 

suszy, definicji tego zjawiska, stosowanych wskaźników służących wyznaczaniu 

suszy oraz funkcjonujących w Polsce systemów monitorujących to zjawisko. 

Określono także wyniki diagnozy suszy wykonane w projekcie NEYMO-NW. 

Kolejna prezentacja dotyczyła metod oceny zjawiska suszy w Saksonii i istnie-

jących tam systemów monitorowania a także o wstępnej ocenie meteorologicz-

nej z roku 2018. Zaprezentowano także plany dotyczące wspólnej realizacji 

działań w projekcie NEYMO-NW. 

Następnie przeprowadzono debatę dotyczącą problemów i planów w zakresie 

zrównoważonego gospodarowania wodami w warunkach zmieniającego się 

klimatu. Podczas pierwszego ćwiczenia grupa polska i niemiecka wizualizowała 

zagadnienia kojarzące się uczestnikom ze zrównoważonym gospodarowaniem 

zasobami wodnymi w warunkach zmieniającego się klimatu. Aktywny udział 

pozwolił na stworzenie dwóch map myśli grupujących najistotniejsze zagadnie-

nia zidentyfikowane dla zlewni Nysy Łużyckiej zarówno z polskiej, jak niemiec-

kiej części zlewni. W drugim zaproponowanym ćwiczeniu uczestnicy wpisywali 

problemy i potrzeby zidentyfikowane dla warunków ograniczonej dostępności 

zasobów wodnych. Na koniec podsumowano wyniki dyskusji dla strony nie-

mieckiej i polskiej, przeanalizowano wspólne zidentyfikowane elementy. Goście 

podkreślali, iż realizacja projektu NEYMO-NW dobrze wpisuje się w notowaną 

w ostatnich latach tendencję częstszych lat odbiegających od średniej wielolet-

niej. Zagadnienia poruszane w projekcie NEYMO-NW mieszczą się w sferze 

zainteresowań zarówno pracowników urzędów zajmujących się zarządzaniem 

zasobami wodnymi, jak i mieszkańców zwłaszcza w sytuacji obserwowanych 

ekstremalnych zjawisk pogodowych. W konferencji i debacie wzięło udział 50 

osób.  
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