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1. Wstęp 
 

Projekt NEYMO-NW jest kontynuacja realizowanego w latach 2012-2015 projektu 
NEYMO, który obecnie koncentruje się na analizach i prognozie zasobów wodnych 
w warunkach suszy. Jest to dalszy etap badań prowadzonych w zlewni 
transgranicznej Nysy Łużyckiej przez partnerów z Polski i Niemiec. Wspólne 
wypracowanie podejścia metodycznego ukierunkowane jest na zmniejszanie 
barier, które pojawiają się w transgranicznym gospodarowaniu zasobami 
wodnymi w zlewni. Nasilające się w ostatnich latach zjawisko suszy wymaga 
zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi na całym jej obszarze.  

Kontynuacja ścisłych uzgodnień zarówno w zakresie korzystania z zasobów 
wodnych Nysy Łużyckiej, jak również wypracowanie spójnej koncepcji zarzadzania 
zasobami wodnymi w warunkach suszy, ma szczególne znaczenie w sytuacji 
organicznego dostępu do zasobów. Wymaga podjęcia wspólnych inicjatyw, a 
także współpracy partnerskiej przy wykorzystaniu potencjału instytucji 
zajmujących się gospodarką wodną. 

Podstawowym celem projektu NEYMO-NW jest intensyfikacja współpracy 
instytucji i społeczności lokalnej w celu poprawy ochrony zasobów wodnych na 
rzecz realizacji europejskiej dyrektywy wodnej w transgranicznej zlewni Nysy 
Łużyckiej ze szczególnym uwzględnianiem niskich wód.  

Cel ten osiągnięty zostanie przez realizacje celów szczegółowych: 

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 wystąpienia niskich wód zgodnie z wymogami 
Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

3. Kreowanie świadomości ekologicznej mieszkańców pogranicza ze 
szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i uwrażliwianie ich na 
problematykę zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi i zmian 
klimatu w warunkach wystąpienia okresów suszy powodujących 
ograniczenia w dostępie do zasobów wodnych. 
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Jednym z zadań realizowanych w projekcie jest opracowanie wspólnego podejścia 
do oceny zrównoważonego gospodarowania wodami w warunkach niskich wód z 
uwzględnieniem oceny stanu hydromorfologicznego. W ramach tego zadania 
wykonywanych jest szereg działań, m.in. obliczanie metodą modelowania 
matematycznego, przepływów prognozowanych dla różnych scenariuszy zmian 
klimatu. Wyniki tych analiz numerycznych są przedmiotem niniejszej ekspertyzy. 
Prognozowane przepływy będą podstawą do przeprowadzenia dalszych analiz, 
mających na celu ocenę zmian bilansu wodnego na tle zmian klimatu. 
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2. Charakterystyka obszaru badań 
 

Zlewnia Nysy Łużyckiej, której łączna powierzchnia wynosi 4395 km2, położona 
jest na pograniczu trzech państw: Polski, Niemiec i Czech. Najmniejsza części 
zlewni, o powierzchni 396 km2- co stanowi 9% całkowitej powierzchni, leży na 
terytorium Czech. Na pozostałym odcinku, aż do ujścia do rzeki Odry, rzeka Nysa 
Łużycka stanowi granice Polsko-Niemiecką. Na terytorium Polski znajduje się 
2549 km2 zlewni Nysy Łużyckiej (co stanowi 58% jej całkowitej powierzchni), 
natomiast na terenie Niemiec powierzchnia zlewni zajmuje 1450 km2 (33%). 

Źródło Nysy Łużyckiej znajduje się po czeskiej stronie Gór Izerskich, na wysokości 
655 m n.p.m. Rzeka ma swój początek w źródłowych odcinkach Nysy Białej, 
Czarnej, Jabłoneckiej i Łuczańskiej. Większe dopływy prawobrzeżne w obszarze 
badań to: Miedzianka, Witka, Czerwona Woda, Jędrzychowicki Potok, Bielawka, 
Żółta Woda, natomiast większe lewobrzeżne dopływy to Mandau, Pließnitz oraz 
Floßgraben. 

Pod względem administracyjnym w Polsce zlewnia Nysy Łużyckiej znajduje się 
znajduje się na terenie województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Natomiast na 
terenie Niemiec leży na obszarze dwóch krajów związkowych Saksonii i 
Brandenburgii. 

W niniejszym projekcie wszystkie analizy prowadzone są w górnej części zlewni 
Nysy Łużyckiej, do ujścia rzeki Skrody. Ostatnim wodowskazem znajdującym się w 
obszarze badań jest wodowskaz w Przewozie, położony w 101,2 km Nysy 
Łużyckiej. Do tego miejsca zlewnia jest dobrze monitorowana. Na obszarze Polski 
znajduje się 9 wodowskazów (4 na Nysie Łużyckiej: Porajów, Sieniawka, Zgorzelec, 
Przewóz oraz 5 na dopływach: Bogatynia, Turoszów, Ręczyn, Ostróżno, Zgorzelec-
Ujazd,), a na obszarze Niemiec zlokalizowanych jest 14 wodowskazów (6 na Nysie 
Łużyckiej: Hartau, Zittau 1, Rosenthal, Hagenwerder 3, Görlitz, Podrosche oraz 8 
na dopływach: Mandau (Seifhennersdorf 1, Großschönau 2, Zittau 6, 
Niederoderwitz/Landwasser, Zittau 3/Hospitalmühlgraben), and Pließnitz 
(Rennersdorf 3, Tauchritz, Rennersdorf 6/Berthelsdorfer Wasser). Dane 
pomiarowe pochodzące z tych wodowskazów wykorzystywane są w procesie 
kalibracji i walidacji modeli, a także do ogólnej charakterystyki obszaru zlewni.  
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Obserwowane jednak na wodowskazach wielkości natężenia przepływu w rzekach 
nie do końca są odzwierciedleniem ich stanu naturalnego. Obszar zlewni Nysy 
Łużyckiej poddany jest silnej antropopresji związanej z licznymi poborami i 
zrzutami wody. 

W zlewni Nysy Łużyckiej oraz na jej granicy zlokalizowane są czynne kopalnie 
odkrywkowe węgla brunatnego (Turów, Reichwalde i Nochten), liczne budowle 
hydrotechniczne, a także ujęcia wody zarówno na potrzeby zaopatrzenia ludności 
jak i dla celów przemysłowych. W 2006 roku w pobliżu małej wioski Steinbach w 
Saksonii zbudowano przepompownię mającą na celu odprowadzania wody ze 
zlewni Nysy Łużyckiej do zlewni Szprewy poprzez system rowów. Obecnie wpływ 
tej przepompowni jest nieznaczny, z uwagi na to, że pompa nie pracowała jeszcze 
regularnie, jednak w przyszłości może to ulec zmianie, o czym należy pamiętać 
podczas interpretacji wyników modelowania. Wymienione elementy działalności 
człowieka musiały zostać uwzględnione w procesie budowy, kalibracji i walidacji 
modeli. Opis matematyczny obszaru tak znacząco przekształconego przez 
człowieka wymaga szeregu dodatkowych informacji, aby w pełni opisać stan 
rzeczywisty.  

Zlewnia Nysy Łużyckiej charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem rzeźby 
terenu. Południowa część zlewni położona jest na terenach górskich (Sudety 
Zachodnie z Pogórzem Zachodniosudeckim), natomiast północny odcinek przecina 
pasmo obszarów nizinnych. Powoduje to znaczne zróżnicowanie wysokościowe, 
wynoszące od ponad 1000 m n.p.m. w części południowej do ok. 100 m n.p.m. na 
północy. W użytkowaniu terenu dominują dwa typy, rolny i leśny. Pod względem 
geologicznym obszar badan położony jest obrębie czterech jednostek 
strukturalnych: w północno – wschodniej części jego granice obejmują swym 
zasięgiem niewielki fragment perykliny Żar, w kierunku południowym przechodzi 
przez depresję północno-sudecką, metamorfik kaczawski, a na południu 
występuje fragment bloku karkonosko-izerskiego.  

Wszystkie elementy przyrodnicze, jak zróżnicowanie geologiczne i glebowe 
obszaru, uksztaltowanie powierzchni terenu, czy tez użytkowanie terenu i 
skomplikowana budowa hydrogeologiczna wymagają także opisu 
matematycznego, co zostało zastosowane w badaniach modelowych opisanych 
niniejszej ekspertyzie. 
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Rys. 1. Zasięg obszaru analiz numerycznych wraz z lokalizacją punktów monitoringu wód 
powierzchniowych wykorzystanych w analizach modelowych.  

 

  



 

9 
 

 

3. Podejście metodyczne do oceny prognozowanych 
zmian bilansu wodnego metodą modelowania 
numerycznego 

 

Analizy numeryczne metodą modelowania matematycznego prowadzone 
zostały, w ujęciu kompleksowym, 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, biorąc pod uwagę fakt, że obaj 
partnerzy mogli skorzystać z istniejących doświadczeń. Przez cały czas trwania 
projektu modele okazały się zdolne do analiz bilansowych z uwzględnieniem 
projekcji zmian klimatu, a ponadto pomimo tego, że mają dość różną budowę, 
pozwoliły na osiągnięcie podobnych wyników, zgodnie z tymi samymi 
trendami, które uzyskali obaj partnerzy. Dlatego w NEYMO-NW 
zdecydowaliśmy się wykorzystać istniejące modele hydrologiczne zapewniając, 
że założenia koncepcyjne wszystkich analiz numerycznych są takie same: 

ü badania modelowe obu partnerów prowadzono dla górnej części 
zlewni Nysy Łużyckiej do ujścia rzeki Skrody,  

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

samego okresu. 

Wykorzystane modele dają możliwość odwzorowania warunków 
hydrologicznych zlewni nie tylko w warunkach średniego, ale także niskiego 
przepływu. Poniższy rysunek (Rys. 2) przedstawia zastosowany w projekcie 
NEYMO-NW schemat ogólnego podejścia oceny warunków hydrologicznych. 
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Rys. 2. Schemat podejścia oceny warunków hydrologicznych zastosowany w 
projekcie NEYMO NW 
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3.1 Klimatyczne dane wejściowe do modelowania 
hydrologicznego w projekcie NEYMO-NW 

 
Jedną z dużych źródeł niepewności w badaniach zmian klimatu, przypisuje się 
danym ze scenariuszy klimatycznych, które są podstawą modeli hydrologicznych. 
Ta niepewność wynika głównie z faktu, że istnieje kilka scenariuszy emisji i 
wymuszeń klimatycznych, a także różne modele globalnej cyrkulacji (GCM) oraz 
różne techniki i modele zmniejszania skali, ale tylko kilka z nich można rozważyć w 
ramach jednego badania. Aby sobie z tym poradzić, zaleca się użycie zespołu 
scenariuszy jako wymuszania dla modelu hydrologicznego (IPCC-TGICA, 2007). 

Ponadto, regionalne badania wpływu powinny być przeprowadzane przy użyciu 
zredukowanych danych klimatycznych, z uwagi na ich wyższą rozdzielczość i 
lepszego prezentowania regionalnych warunków klimatycznych (np. Giorgi i 
in.2001; Christensen i in.2007; Tebaldi i Knutti 2007; Teutschbein i Seibert 2010). 
Dlatego w projekcie NEYMO-NW przeprowadzono symulacje prognostyczne z 
danymi scenariuszy klimatycznych z zespołu WEREX-VI (LfULG, Schriftenreihe, 
Heft 3/2020). WEREX to statystyczna metoda regionalizacji prognoz 
klimatycznych, która została opracowana specjalnie dla Saksonii na podstawie 
regionalnego modelu klimatycznego WETTREG (Enke i in. (2005), Kreienkamp i in. 
(2007), Spekat i in. (2010), Kreienkamp i in. (2010) oraz Kreienkamp i in. (2011)). 
WEREX-VI jest najnowszą dostępną wersją WEREX i zapewnia dzienne prognozy 
klimatyczne na stacjach na XXI wiek dla Saksonii, w tym okolic (także Polski i 
Czech). Zespół składa się z kilku kombinacji Scenariusz - GCM. GCM zastosowane 
w WEREX-VI były napędzane przez scenariusz emisji A1B i nowsze 
reprezentatywne ścieżki koncentracji – RCP 2.6, 4.5 i 8.5. Scenariusz A1B można 
określić jako scenariusz pośredni w zakresie atmosferycznego CO2 i wzrostu 
temperatury. Został on opracowany na potrzeby specjalnego raportu dotyczącego 
scenariuszy emisji (SRES) w ramach czwartego raportu oceniającego (AR4) 
Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) w 2000 r. (Georgi i in. 2001). 
Nowszy zestaw scenariuszy, tak zwane RCP, został opracowany na potrzeby 
piątego raportu oceniającego (AR5) IPCC (2014) i nazwany na podstawie 
przybliżonego wymuszania radiacyjnego w stosunku do okresu 
przedindustrialnego osiągniętego w 2100 r. RCP 2.6 jest najbardziej optymistyczny 
scenariusz dotyczący przyszłych stężeń CO2, podczas gdy RCP 8.5 reprezentuje 
najsilniejszy wzrost atmosferycznego CO2, a RCP 4.5 można nazwać scenariuszem 
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pośrednim (porównanie prezentuje Rys. 3). 

 
Rys. 3 Porównanie scenariuszy IPCC AR4 SRES i AR5 RCP dla stężeń dwutlenku węgla (CO2) 
(ppm) (Collier i in., 2011). 

 

WEREX-VI Ensemble składa się z 12 kombinacji Scenario-GCM, po 10 realizacji 
każda, co daje łącznie 120 prognoz klimatycznych. Niestety w ramach projektu 
NEYMO-NW nie było możliwe przeprowadzenie symulacji ze wszystkimi 
dostępnymi prognozami klimatycznymi i analizą wyników 120 przebiegów 
modelowych. Możliwe jednak było uwzględnienie całego zakresu 
prawdopodobnych przyszłych zmian, poprzez wybranie określonych scenariuszy. 
Dlatego do oceny oddziaływania na klimat wybraliśmy cztery scenariusze w 
oparciu o analizę wstępną przeprowadzoną przez dział klimatologii LfULG. 
Bardziej szczegółowe informacje na temat zastosowanych prognoz klimatycznych 
przedstawiono w rozdziale 3. 
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3.2 Modele typu opad-odpływ (MIKE NAM) 
3.2.1 Opis programu MIKE NAM 

 

Do analiz numerycznych wykorzystane zostały modele opracowane w ramach 
projektu NEYMO, które w bieżącym projekcie zostały dostosowane do 
generowania danych ze szczególnym uwzględnieniem okresów suszy. 

Modele rozwijane przez IMGW-PIB wykonane zostały w programie MIKE NAM, 
który jest częścią pakietu MIKE 11 opracowanego przez Duński Instytut 
Hydrauliczny (DHI). Model MIKE NAM jest modelem konceptualnym o 
parametrach skupionych i strukturze zbiornikowej. Algorytmy opisują ciągłą 
wymianę wilgoci we wzajemnie powiązanych zbiornikach, reprezentujących różne 
formy retencji; powierzchniową (wraz z retencją śniegową), podpowierzchniową i 
podziemną (Rys. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4. Schemat budowy zbiornikowej modelu MIKE NAM. 

ZBIORNIK 
POWIERZCHNIOWY 

ZBIORNIK 
PODPOWIERZCHNIOWY 

ZBIORNIK  
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Transformacja opad-odpływ odbywa się w zadanej zlewni niezależnie, dlatego 
zmienne i parametry uwzględniane do jej opisu są przyjmowane jako wartości 
średnie (DHI, 2011). W celu dokładnego opisu parametrami części zlewni Nysy 
Łużyckiej objętej analizami w ramach projektu NEYMO-NW (do przekroju 
wodowskazowego Przewóz), a także z uwagi na zróżnicowanie fizyczno-
geograficzne, obszar podzielono na 8 zlewni bilansowych: 1 – zlewnia 
bezpośrednia Nysy Łużyckiej od źródła do Mandau; 2- zlewnia Mandau;  
3 - zlewnia bezpośrednia Nysy Łużyckiej od Mandau do Jędrzychowickiego Potoku; 
4 - zlewnia Miedzianki; 5 - zlewnia Witki; 6 - zlewnia Pließnitz; 7 - zlewnia 
Czerwonej Wody; 8 - zlewnia bezpośrednia Nysy Łużyckiej od Jędrzychowickiego 
Potoku do Skrody. Podział zlewni na mniejsze jednostki bilansowe prezentuje 
Rys. 5. 

 

Rys. 5.  Schemat podziału analizowanej części zlewni Nysy Łużyckiej na 8 jednostek bilansowych. 
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Główne parametry i zmienne równań opisujące opracowane modele MIKE NAM 
wyznaczone zostały w oparciu o własności fizyczne zlewni i wprowadzone zostały 
do modeli jako wartości średnie. Cześć parametrów estymowano podczas 
kalibracji, proces ten dotyczył przede wszystkim: 

ü maksymalna pojemność zbiornika powierzchniowego (Umax),  
ü maksymalna pojemność zbiornika podpowierzchniowego (Imax), 
ü maksymalna pojemność zbiornika podziemnego; 
ü współczynnika rozdziału odpływu powierzchniowego (OF), 
ü współczynnika rozdziału odpływu podpowierzchniowego (IF), 
ü współczynnika rozdziału odpływu podziemnego (CKBF). 

 

3.2.2 Dane wejściowe do modeli 
Zasadnicze dane do przeprowadzenia obliczeń modelami zlewni cząstkowych Nysy 
Łużyckiej to: 

ü dobowe sumy opadu atmosferycznego (P), 
ü dobowe wartości ewapotranspiracji potencjalnej (Ep), 
ü dobowe wartości przepływu (Q) – na etapie kalibracji i walidacji modeli. 

 

Tab. 1. Zestawienie zlewni bilansowych i posterunków obserwacyjnych z których dane 
wykorzystano do analiz  modelowych MIKE NAM. 

zlewnia 
nr Obszar Wodowskaz Powierzchnia 

[km2] Opady ET 

1 zlewnia Nysy Łużyckiej od 
źródła do Mandau Porajów 388,0 Liberec Görlitz 

2 zlewnia Mandau Zittau 5 296,0 Varnsdorf Cottbus 

3 
zlewnia bezpośrednia Nysy 
Łużyckiej od Mandau do 
Jędrzychowickiego Potoku 

Sieniawka, Zgorzelec 249,6 Sieniawka Görlitz 

4 zlewnia Miedzianki Turoszów 82,4 Minsek Görlitz 
5 zlewnia Witki Ręczyn 326,0 Hejnice Görlitz 
6 zlewnia Pließnitz Tauchritz 164,0 Kemnitz Görlitz 

7 zlewnia Czerwonej 
Wody Zgorzelec Ujazd 131,0 Sulików Görlitz 

8 
zlewnia bezpośrednia Nysy 
Łużyckiej od Jędrzychowickiego 
Potoku do Skrody 

Przewóz 471,0 Sobolice Görlitz 

 

  



 

16 
 

Parametry pozwalające scharakteryzować modelowane zlewnie wymagają 
przeprowadzenia szczegółowej analizy materiałów archiwalnych. Są one 
wprowadzane do poszczególnych modeli jako wartości średnie, a cześć jest 
estymowana w trakcie kalibracji modeli. Parametry opisujące: 

ü maksymalną pojemność zbiornika gruntowego (Imax) wymagają 
rozpoznania budowy geologicznej, rodzaju gruntów, użytkowania terenu, 
maksymalnej strefy ukorzenienia roślin oraz informacji o zróżnicowaniu 
gleb, 

ü maksymalną pojemność zbiornika powierzchniowego (Umax) wymagają 
analizy danych o użytkowaniu gruntów, składzie gatunkowym lasów i 
rodzajach upraw, 

ü współczynniki rozdziału odpływu powierzchniowego (OF), 
podpowierzchniowego (IF) i podziemnego (CKBF) wymagają analizy 
danych hydrologicznych oraz hydrografii opisywanych systemów. 

 

3.2.3 Kalibracja i walidacja modeli 
 

Osiem modeli typu opad-odpływ (MIKE NAM), opracowanych w ramach projektu 
NEYMO, zmodyfikowano w celu zoptymalizowania obliczeń, ukierunkowanych na 
ocenę zasobów wodnych w warunkach suszy. Modele opracowane zostały na serii 
danych historycznych 1990-2000, ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1992 - 
1994, w którym odnotowano deficyt opadów atmosferycznych w odniesieniu do 
normy z wielolecia. Ocena poprawności ustawień modeli wykonana została 
poprzez porównanie graficzne generowanych wyników z danymi rzeczywistymi 
oraz w oparciu wybrane statystyki błędów: 

ü NSE – ocena błędów symulacji długoterminowych, 
ü R – ocena współzmienności analizowanych cech, 
ü BIAS – ocena tendencji modelowanej charakterystyki. 

Podstawą oceny poprawności modeli były statystyki NSE (Nash-Sutcliffe 
Efficency), współczynnik korelacji Pearsona R oraz BIAS (Mean Bias Error). Kryteria 
zgodności wyników modeli z rzeczywistymi przepływami były kontynuowane z 
analiz prowadzonych w ramach projektu NEYMO (Adynkiewicz-Piragas i in. 2011, 
2014; Fischer B. i in. 2013).  
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Tab. 2. Ocena błędów modeli typu MIKE NAM – uzyskany stopień poprawności modeli. 

zlewnia 
nr NSE BIAS R 

1 0.6 0.24 0.76 
2 0.6 0.94 0.74 
3 0.5 -1.13 0.68 
4 0.5 -2.32 0.64 
5 0.5 -1.40 0.66 
6 0.5 0.32 0.67 
7 0.5 1.43 0.69 
8 0.5 -3.18 0.70 

 

Uzyskane wyniki oceny statystycznej miarą NSE (Tab. 2.) wykazały, że wszystkie 
modele cząstkowe analizowanej części zlewni Nysy Łużyckiej uzyskały założony 
poziom dopasowania wartości obserwowanych z symulowanymi (Adynkiewicz-
Piragas i in. 2011, 2014; Fischer B. i in. 2013). Potwierdzeniem poprawnego 
odzwierciedlenia czasowej zmienności prognozowanych przepływów jest 
stosunkowo wysoka wartość współczynnika korelacji we wszystkich 
modelowanych zlewniach. Świadczy to o dużej współzmienności analizowanych 
cech. Uzyskana ocena w oparciu o statystykę BIAS wykazuje, ze opracowane 
modele maja niewielkie tendencje do przeszacowania, czy niedoszacowania 
symulowanych wartości. Ocena ta wskazuje, że modele dla zlewni nr 3 (zlewnia 
bezpośrednia Nysy Łużyckiej od Mandau do Jędrzychowickiego Potoku), nr 4 
(zlewnia Miedzianki), nr 5 (zlewnia Witki) oraz nr 8 (zlewnia bezpośrednia Nysy 
Łużyckiej od Jędrzychowickiego Potoku do Skrody) maja ogólną tendencje do 
niedoszacowania prognozowanych wartości. Pozostałe modele będą nieznacznie 
przeszacowywały prognozowane wyniki. 

Dodatkowym kryterium oceny modeli była ocena graficzna. Graficzne 
dopasowanie symulowanych wartości z wartościami obserwowanymi, które 
uzyskano na końcowym etapie kalibracji, prezentują grafiki zawarte w załączniku 
nr 2A-B. Załącznik tworzą hydrogramy generowane przez wszystkie modele MIKE 
NAM opracowane dla 8 zlewni bilansowych (1 - zlewnia Nysy Łużyckiej od źródła 
do Mandau; 2- zlewnia Mandau; 3 - zlewnia bezpośrednia Nysy Łużyckiej od 
Mandau do Jędrzychowickiego Potoku; 4 - zlewnia Miedzianki; 5 - zlewnia Witki; 6 
- zlewnia Pließnitz; 7 - zlewnia Czerwonej Wody; 8 - zlewnia bezpośrednia Nysy 
Łużyckiej od Jędrzychowickiego Potoku do Skrody) składających się razem na cały 
obszar analiz prowadzonych w ramach projektu NEYMO-NW. 

Modele poprawnie ustawione na etapie kalibracji, zostały poddane walidacji na 
serii danych wejściowych 2015-2018, charakteryzującej się znacznym deficytem 
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opadów. Generowanie poprawnych wyników, również na niezależnej serii danych 
z etapu walidacji, pozwoliło uznać modele za gotowe do przeprowadzenia 
symulacji prognostycznych dla okresu 1971-2100 wykorzystując dane z projekcji 
klimatycznych. Schemat przyjętego podejścia metodycznego przedstawia Rys. 6. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Rys. 6. Schemat przyjętych założeń na etapie kalibracji, walidacji i prognostycznych symulacji 
modelami MIKE NAM. 

 

  

 

                 Sprawdzanie 

 

Poprawa 



 

19 
 

3.3 Model ArcEgmo 
Modele hydrologiczne przy pomocy równań matematycznych opisują procesy 
bilansu wodnego zachodzące w danej zlewni. Również procesy chemiczne (obieg 
substancji odżywczych). W zależności od rodzaju modelu można dokonać 
symulacji transportu osadów lub plonów rolniczych. Model hydrologiczny poza 
możliwością lepszego zrozumienia stanu rzeczywistego, umożliwia również 
wyciągnięcie wniosków odnośnie oddziaływań zmian klimatu lub możliwych 
scenariuszy użytkowania gruntów i zarządzania wodami dla bilansu wodnego na 
danym obszarze. 

Istnieją różne rodzaje modeli, które różnią się w zakresie ich koncepcji, obszaru 
zastosowania, rozdzielczości przestrzennej i czasowej, jak i stopnia 
szczegółowości. To, jaki model zostanie wybrany, zależne jest od zagadnienia i 
dostępnych zasobów (podstawa danych, know-how, czas, pieniądze itp.). Poniżej 
przedstawiono model hydrologiczny ArcEgmo, wykorzystany w tym projekcie 
przez LfULG. 

 

3.3.1 Opis programu ArcEgmo 
 

Model ArcEgmo został opracowany przez Biuro Hydrologii Stosowanej (BAH) i 
znalazł swoje zastosowanie już w poprzednim projekcie NEYMO. 

Model hydrologiczny ArcEgmo, jest modelem konceptualnym i miał zastosowane 
w wielu projektach związanych z obliczaniem bilansu wodnego i warunków 
spływu w różnych zlewniach rzecznych. Dużym atutem modelu jest modułowa 
konstrukcja oraz możliwość współpracy ze środowiskiem GIS. Ponadto model ma 
szeroki zakres stosowalności, stosunkowo krótki czas obliczeniowy i dużą liczbę 
podejść modelowych, które mogą odwzorować procesy w układzie gleba-roślina-
atmosfera. Program daje możliwość opracowania map, z przestrzennym 
rozkładem nowych jednostek geometrycznych, które w swojej charakterystyce 
hydrologicznej są niepowtarzalne i niezależnie sparametryzowane w obrębie 
modelu. Jednostki te nazywane są powierzchniami elementarnymi. Obliczenia 
dotyczące powstawania odpływu odbywają się na poziomie powierzchni 
elementarnych, a następnie ujmowane są na poziomie zlewni cząstkowej i zlewni 
całkowitej. Symulacja odbywa się z dobowym krokiem czasowym.  

Model daje możliwość prowadzenia analiz i oceny poszczególnych elementów 
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bilansu wodnego (patrz Rys. 7), takich jak opady, ewapotranspiracja, spływ 
powierzchniowy, Interflow lub zasilanie wód podziemnych na różnych poziomach 
(np. zlewnia całkowita, zlewnia cząstkowa, powierzchnia elementarna) i w 
rozmaitych skalach czasowych (dobowe, miesięczne, roczne). Wyniki są dostępne 
w formie plików tekstowych i mogą być łączone ze stosowanymi mapami (np. 
powierzchnie elementarne lub regiony cząstkowe) przy pomocy numerów 
identyfikacyjnych, co daje możliwość prezentacji wizualnej wyników w oparciu o 
mapy. 

Dokładny opis poszczególnych procesów i modułów dostarcza szczegółowa 
dokumentacja ArcEgmo dostępna na stronie Biura Hydrologii Stosowanej (BAH) 
(LfULG, 2014). 

 

 
Rys. 7. Schematyczna prezentacja elementów bilansu wodnego uwzględnionych w ArcEgmo lub 
procesów powstawania odpływu w module PSCN (Klöcking i in. 2009). 
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3.3.2 Dane wejściowe do modelu 
 

W projekcie NEYMO-NW wykorzystano zaktualizowaną wersję modelu ArcEgmo. 
Wersja ta pozbawiona jest drobnych błędów oraz posiada zintegrowaną metodę 
lepszego odzwierciedlenia powierzchni zlokalizowanych w sąsiedztwie wód 
podziemnych. 

Duża część danych wejściowych potrzebnych dla modelu pozostała bez zmian w 
stosunku do modelu opracowanego w poprzednim projekcie NEYMO. Należą do 
nich: 

ü DGM (SRTM 90, Jarvis i in. 2008), 
ü mapa glebowa (zestawienie z BK50, polskiej mapy w skali 1:5000, jak i 

mapy z europejskiego atlasu gleb 1:1 750 000), 
ü związana z tym parametryzacja gruntów (oparta na gleboznawczej 

instrukcji kartowania KA5 i systemie reklasyfikacji gleb World Reference 
Base for Soil Resources, WRB 2014), 

ü mapa użytkowania terenu (Corine Land Cover, CLC2000 w skali 1:100 
000) 

ü mapa zlewni cząstkowych, 
ü sieć cieków powierzchniowych oraz 
ü mapa z lokalizacjami istotnych wodowskazów i punktów poboru wód. 

 

Schemat geodanych, które zostały wykorzystane do budowy modelu oraz do 
stworzenia powierzchni elementarnych prezentuje Rys. 8.  

Serie czasowe wymagane do budowy modelu, jego kalibracji i walidacji (klimat, 
zrzuty i pobory, natężenia przepływu) zostały zaktualizowane lub uzupełnione o 
okres 2011-2018. 

Dane klimatyczne dla stanu rzeczywistego nie zostały aktualizowane, lecz na nowo 
policzone dla okresu 01.01.1951-30.09.2019. Dla modelowania całej zlewni Nysy 
Łużyckiej dostępnych jest łącznie 176 stacji. Tym samym są to 74 stacje więcej, niż 
w poprzednim projekcie, jednak zasadniczo występują one po stronie niemieckiej 
(patrz załącznik nr 1). Użyte dane ze stacji w Niemczech (Saksonia i 
Brandenburgia), Polski i Czech zostały udostępnione przez Referat 51 i wszystkie 
zawierają opady skorygowane według Richtera. 
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Rys. 8. Schematyczna prezentacja powstawania powierzchni elementarnych (tutaj: hydrotopy) 
w fazie przygotowawczej dla modelu ArcEgmo (BAH). 

 

W przypadku poborów i zrzutów, poza poborami wody w celu zalewania 
sztucznego jeziora Berzdorf koło Görlitz, do tej pory nie prowadzono żadnych 
znaczących poborów. Po przerwaniu zapory zbiornika Witka, co miało miejsce w 
sierpniu 2010, z uwagi na uszkodzenia powodziowe w pierwszej kolejności 
przerwano pobory z rzeki Pließnitz, a kontynuacja zalewania nastąpiła w grudniu 
2012 roku. Już z końcem lutego 2013 osiągnięto cel zagospodarowania i 
zakończono zalewanie, względnie pobór z rzeki Pließnitz.  

Serie czasowe natężenia przepływów na polskich i saksońskich wodowskazach 
zostały zaktualizowane do dnia 31.12.2018. Dobowe przepływy nie są 
obligatoryjne dla symulacji modelowych, mogą być jednak opcjonalnie 
wykorzystywane dla obliczenia kryteriów jakości wewnątrz modelu. 

 

  

W
arstw

y opisujące w
łaściw

ości pow
ierzchni gruntów

 (GIS) 

 

 

DTM: 
Wysokość, spadki, 
ekspozycja N/S 
 
Użytkowanie terenu,  
roślinność 
 
Typy gleb, 
 
Odległość od 
zwierciadła wód 
podziemnych 
 
...... 

 
 

 

Hydrotypy 
(1 m2 .... 50 km2) 

Sieć rzeczna, powierzchniowe i podziemne  
zlewnie cząstkowe, zbiorniki, miejsca zrzutu / poboru 



 

23 
 

3.3.3 Kalibracja i walidacja modelu 
 

Ze względu na analizy ukierunkowane na odwzorowanie warunków wód niskich w 
regionie – proces kalibracji w projekcie NEYMO-NW różni się od normalnych 
sposobów postępowania. Aby można było zbadać, jak prognozowane zmiany 
klimat mogłyby oddziaływać na wody niskie w Nysie Łużyckiej, ważne jest, 
dostosowanie ustawień modelu do odzwierciedlenia takich warunków w obszarze 
analiz.  

Za kryterium poprawności przyjęta została statystyka NSE. Statystyka NSE bardzo 
często stosowana jest do oceny błędów modeli hydrologicznych, a w tym 
projekcie zastosowana została na etapie kalibracji. W przypadku NSE odchylenia 
kwadratowe trafiają do obliczeń, dlatego wysokie wartości odpływu są mocniej 
ważone niż wartości niskie. Z tego powodu NSE nadaje się przede wszystkim do 
oceny symulacji modelowych okresów powodziowych i szczytów odpływów 
(Legates i McCabe Jr, 1999), a mniej jednak dla odpływów niskich i średnich. 

Obliczenie NSE logarytmowanego (NSElog) wydaje się być więc szczególnie istotna 
w przypadku wyznaczonej kwestii. Wszystkie wartości będą logarytmowane, co 
prowadzi do tego, że średnie i niskie przepływy będą w mniejszym stopniu 
spłaszczone niż wartości wysokie / szczytowe i dzięki temu otrzymają większą 
wagę (Krause und Flügel, 2005). 

Dodatkowo do NSE i NSElog jako kryterium dla ewaluacji jakości modelu służy 
również procentowy błąd objętościowy PBIAS. PBIAS pokazuje względny błąd 
symulowanej serii czasowej w stosunku do obserwowanej serii czasowej i tym 
samym stanowi kryterium dla możliwego systematycznego niedoszacowania lub 
przeszacowania wyników symulacji. W literaturze fachowej PBIAS ± 10% 
uznawany jest jako wartość akceptowalna. 

Na etapie kalibracji celem było uzyskanie wartości dla statystyk NSE, R² oraz PBIAS 
zgodnych z literaturą fachową (patrz Tab. 3). 

 

Tab. 3. Przedziały wartości statystyk NSE, PBIAS oraz R² do oceny jakości modeli hydrologicznych 
według Moriasi i in. 2007. 

Statystyka Bardzo dobre Dobre Zadowalające Niezadowalające 
NSE > 0.80 0.70 < NSE ≤ 0.8 0.50 < NSE ≤ 0.70 ≤ 0.50 

PBIAS < ±10 ±10 ≤ PBIAS < ±15 ±15 ≤ PBIAS < ±25 ≥ ±25 
R² > 0.85 0.75 < NSE ≤ 0.85 0.60 < NSE ≤ 0.75 ≤ 0.60 
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Z uwagi na szereg czynników, które odnoszą się do podstawowych danych, to 
jednak antropogeniczne przekształcenie obszaru ma znaczący wpływ na bilans 
wodny. Z uwagi na fakt istotnego przekształcenia obszaru, uzyskanie 
zadowalających wyników (w odniesieniu do NSElog) na etapie kalibracji i walidacji 
modelu, może być uznane za wystarczające do przeprowadzenia symulacji 
prognozowanych przepływów i oceny warunków niskich wód w obszarze zlewni 
Nysy Łużyckiej.  

 

Tab. 4. Kryteria jakości dla wodowskazów Zittau1, Görlitz i Podrosche. 

Statystyka 
Kalibracja (1991-2010) Walidacja (1991-2010) 

Zittau1 Görlitz Zittau1 Görlitz Zittau1 Görlitz 
NSE 0.58 0.47 0.42 0.56 0.44 0.42 

NSElog 0.58 0.64 0.59 0.63 0.55 0.58 
PBIAS 6.36 -16.79 -9.39 -6.43 -23.03 -13.22 

R² 0.61 0.64 0.60 0.57 0.56 0.53 
 

Na Rys. 9 przedstawiono obserwowane i symulowane hydrogramy przepływów 
dla okresu kalibracji 1991-2000 na wodowskazie Görlitz. Szczególnie suche lata 
1991 i 1992 są bardzo dobrze odzwierciedlone przez model. Jednak w następnych 
latach model minimalnie przeszacowuje odpływ bazowy. Ta obserwacja nie musi 
koniecznie oznaczać systematycznego błędu ze strony modelu i można ją dobrze 
wyjaśnić z poborami i odprowadzaniem wody implementowanymi w ArcEgmo. 
Zostały one zastosowane nie jako wartości dobowe, lecz jako miesięczne wartości 
średnie i do tego bazują na wartościach maksymalnych lub minimalnych 
ustalonych w udzielonych pozwoleniach, które nie w każdym przypadku 
odzwierciedlają rzeczywiste odprowadzenia i pobory. Ponadto należy zauważyć, 
że szczyty odpływów są odzwierciedlane przez model tylko w sposób 
niewystarczający. Ta obserwacja jest typowa dla obszarów z niewystarczającymi 
danymi klimatycznymi w wyższych lokalizacjach, jak to jest w przypadku obszaru 
Nysy Łużyckiej. Przede wszystkim dla czeskiej części zlewni dostępne są tylko dane 
z niewielu stacji. Niewystarczające odzwierciedlenie wysokich szczytów odpływów 
ma małe znaczenie dla kwestii w NEYMO-NW, a dla oceny przyszłych warunków 
niskich wód w obszarze Nysy Łużyckiej nie ma żadnych istotnych wad.  

Grafiki dla wodowskazów Zittau1 i Podrosche2 znajdują się w załączniku nr 3. 
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Rys. 9 Obserwowane (Qobs) i symulowane (Qsim) hydrogramy przepływów na wodowskazie 
Görlitz dla okresu 1991-2000.  
 

Na Rys. 10 przedstawiono obserwowane i symulowane hydrogramy przepływów 
dla okresu walidacji 2009-2018 na wodowskazie Zittau1. Szczególnie suche lata 
2014, 2015, jak i 2018 są adekwatnie odzwierciedlone przez model. Podobnie jak 
w okresie kalibracji wyraźnie niedoszacowane w modelu są szczyty odpływów lat 
2010, 2011 oraz 2013. Ogólnie można jednak powiedzieć, że w odniesieniu do 
średnich i niskich wartości przepływu dla obu okresów czasu (1991-2000 oraz 
2009-2018) uzyskano zadowalające wyniki. 

Grafiki dla okresu walidacji dla wodowskazów Görlitz oraz Podrosche2 znajdują 
się w załączniku nr 3. 
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Rys. 10 Obserwowane (Qobs) i symulowane (Qsim) hydrogramy przepływów na wodowskazie 
Zittau1 dla okresu 2009-2018. 

 

 

  

0

50

100

150

200

250

300

Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Jan. 15 Jan. 16 Jan. 17 Jan. 18

Q
 [m

³/
s]

wodowskaz Zittau1
Qobs-Zittau1
Qsim-Zittau1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Jan. 09 Jan. 10 Jan. 11 Jan. 12 Jan. 13 Jan. 14 Jan. 15 Jan. 16 Jan. 17 Jan. 18

Q
 [m

³/
s]

wodowskaz Zittau1 Qobs-Zittau1

wodowskaz Zittau 1  

wodowskaz Zittau 1  



 

27 
 

 

4. Zmiany bilansu wodnego na tle zmian klimatu 
 

4.1 Wyniki modelowania typu opad-odpływ (MIKE NAM) 
 

Analizę wyników modelowania numerycznego, kontynuowano, podobnie jak w 
przypadku analiz wskaźników meteorologicznych, odnosząc się do jednolitego tła 
porównawczego - do wielolecia 1981-2010, jako okresu referencyjnego. 
Wynikowe wielkości natężenia przepływu przeanalizowane zostały w podziale na 
bliższą przyszłość (wielolecie 2021-2050) i dalszą przyszłość (wielolecie 2071-
2100). 

Kierunek i intensywność symulowanych zmian przepływu są ściśle związane z 
intensywnością zjawisk meteorologicznych, które stanowią wejście do modeli 
prognostycznych typu opad-odpływ. W oparciu o wyniki 8 modeli 
przeanalizowano tendencje zmian przepływu na 8 obszarach bilansowych. 
Uzyskane wyniki przeliczone zostały do wodowskazu w Przewozie, który zamyka 
analizowany obszar bilansowy. 

Wyniki przepływów prognozowanych, uzyskane w oparciu o modele numeryczne 
MIKE NAM wykazały, że w przyszłości będzie obserwowane przeważnie 
zmniejszenie się przepływów w zlewni Nysy Łużyckiej, chociaż nie wszystkie 
scenariusze wskazują na taki kierunek. Wartości charakterystyczne dla 
przepływów prognozowanych uzyskanych w oparciu o wybrane scenariusze 
klimatyczne w podziale na ich 10 realizacji prezentują Tab. 5, 7, 9 i 11. 

Prognozowany zakres zmienności natężenia przepływu rzeki Nysy Łużyckiej 
wyznaczają dwa scenariusze: RCP 2.6 (w oparciu o który uzyskano najbardziej 
korzystne wyniki) oraz RCP 8.5 (prezentujący najbardziej niekorzystny wariant), 
natomiast w oparciu o scenariusze klimatyczne A1B oraz RCP 4.5 uzyskano 
wartości pośrednie. 

W dalszej części opracowania przeprowadzona została analiza zmienności 
uzyskanych wartości w danym scenariuszu zmian klimatu i jego 10 niezależnych 
realizacjach. 
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Scenariusz zmian klimatu RCP 8.5 

Analizy porównawcze dla bliższej przyszłości 

W przypadku wartości średnich uzyskanych dla bliższej przyszłości to w wyniku 
symulacji numerycznych opartych na danych ze wszystkich realizacji uzyskano 
spadek wielkości natężenia przepływu, który w stosunku do wartości z okresu 
referencyjnego mieścił się w zakresie od 4.1% (R4) do 26.9% (R3). W przypadku 
wartości maksymalnych wyniki opierające się o dane z większości realizacji 
wykazały zmniejszenie wartości natężenia przepływu w zakresie od 3.4% (R7) do 
66.3% (R4), jedynie w oparciu o dane z realizacji R1 prognozowane wartości 
maksymalne wykazały wzrost o 71% w stosunku do okresu referencyjnego. 
Podobnie rzecz się ma z wartościami minimalnymi z przedziału bliższej przyszłości, 
w oparciu o dane z większości realizacji wynikowe wartości minimalne natężenia 
przepływu są przeważnie niższe w stosunku do okresu referencyjnego, a 
obniżenie to mieści się w zakresie od 3.3% (R4) do 45.4% (R1). Jedynie w oparciu o 
dane z jednej realizacji, R6, wykazano wzrost wielkości natężenia przepływu o 
12.4% w stosunku do okresu referencyjnego. 

Analizy porównawcze dla dalszej przyszłości 

Porównując uzyskane wartości średnie dalszej przyszłości, z okresem 
referencyjnym, we wszystkich realizacjach obserwuje się spadek wielkości 
natężenia przepływu od 37.7% (R4) do 51.3% (R3). Podobnie spadek 
obserwowany jest w uzyskanych wartościach zarówno maksymalnych jak i 
minimalnych. W przypadku wartości maksymalnych spadek mieści się w 
przedziale od 39.4% (R9) do 68.3% (R4), natomiast dla wartości minimalnych od 
26.1% (R2) do 58.3% (R5). 

 

Tab. 5. Charakterystyczne wielkości przepływu [m³/s] prognozowane dla bliższej i dalszej 
przyszłości wg scenariusza RCP 8.5. 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

129.68 419.01 237.23 185.37 136.39 138.44 179.17 237.53 234.46 148.17

2021-2050 ŚR 16.95 17.49 16.06 16.61 18.47 16.54 18.06 17.51 18.24 18.41

2.99 2.12 2.49 3.08 3.37 3.42 3.70 2.77 2.89 3.05

81.52 119.00 116.44 89.26 128.56 108.20 118.27 101.82 142.74 113.01

2071-2100 ŚR 9.94 12.57 11.21 11.06 12.00 11.92 12.21 11.34 12.24 10.33
1.80 1.94 1.98 2.17 1.63 1.84 2.00 2.31 1.76 1.94

RCP 8.5 Realizacja

MAX

MIN

MAX

MIN
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Tab. 6. Różnica wielkości natężenia przepływu dla bliższej i dalszej przyszłości w stosunku do 
okresu referencyjnego [%] wg scenariusza RCP 8.5. 

 

 

 
Rys. 11. Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach 
scenariusza RCP 8.5 (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, 
wewnątrz mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 –
wartości odstające). 
 

  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-25.6% 71.0% -21.3% -30.9% -66.3% -38.5% -32.5% -3.4% -23.5% -20.5%

2021-2050 ŚR -16.2% -16.7% -20.8% -26.9% -4.1% -24.5% -16.3% -20.6% -9.6% -11.5%

-9.4% -45.4% -7.2% -31.8% -3.3% -22.4% 12.4% -30.0% -14.6% -20.9%

-53.2% -51.4% -61.4% -66.7% -68.3% -51.9% -55.5% -58.6% -53.4% -39.4%
2071-2100 ŚR -50.8% -40.2% -44.7% -51.3% -37.7% -45.5% -43.4% -48.6% -39.3% -50.3%

-45.5% -50.3% -26.1% -52.0% -53.3% -58.3% -39.3% -41.7% -48.1% -49.7%MIN

RCP 8.5 Realizacja

MAX

MIN

MAX

RCP 8.5 
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Scenariusz zmian klimatu A1B 

Analizy porównawcze dla bliższej przyszłości 

Porównując we wszystkich realizacjach uzyskane wartości średnie z okresem 
referencyjnym, zdecydowana większość uzyskanych wartości dla bliższej 
przyszłości jest nieznacznie mniejsza od wartości uzyskanych dla okresu 
referencyjnego. Uzyskany spadek wartości średnich mieści się w zakresie od 0.1% 
(R2) do 15.2% (R9). Natomiast wzrost wartości średnich w okresie bliższej 
przyszłości uzyskano w oparciu o dane z realizacji R1 (wzrost o 0.4%) oraz z 
realizacji R4 (wzrost o 1.8%). W przypadku wartości maksymalnych uzyskanych w 
kolejnych realizacjach, większość z nich było wyższa od wartości maksymalnych 
uzyskanych dla okresu referencyjnego. Wartości maksymalne wykazały wzrost od 
4.4% (R0) do nawet 147.8% (R3). Spadek wartości maksymalnych uzyskano w 
oparciu o trzy realizacje: R6, R4 oraz R8, gdzie odnotowano największy spadek 
wartości maksymalnych dla okresu bliższej przyszłości w stosunku do wartości 
maksymalnych z okresu referencyjnego, o 67,2%. Wartości minimalne dla bliższej 
przyszłości uzyskano przeważnie niższe, niż wartości minimalne uzyskane dla 
okresu referencyjnego. Najmniejszy spadek wartości uzyskano w oparciu o dane z 
realizacji R4 (spadek o 4,1%), a największy w oparciu o realizację R1 (spadek o 
27.7%). W oparciu o dane wejściowe z trzech realizacji R3, R6 i R0 uzyskano 
wartości wyższe dla bliższej przyszłości, niż dla okresu referencyjnego, z czego 
najwyższy wzrost natężenia przepływu uzyskana dla realizacji R0, wzrost o 31.4%. 

Analizy porównawcze dla dalszej przyszłości 

W przypadku wartości średnich uzyskanych dla dalszej przyszłości, wyniki 
symulacji bazujące na dane wejściowe ze wszystkich realizacji wykazały spadek 
wartości natężenia przepływu w stosunku do danych z okresu referencyjnego, 
spadek mieścił się w zakresie od 16.4% (R7) do 31.7% (R0). W przypadku wartości 
maksymalnych, uzyskane wyniki były przeważnie niższe dla okresu dalszej 
przyszłości od wyników maksymalnych uzyskanych dla okresu referencyjnego. 
Spadek wartości przepływu mieścił się w zakresie od 36.3% (R6) do 62.9% (R5). 
Wzrost wartości maksymalnych dla okresu dalszej przyszłości uzyskano w oparciu 
o dane wejściowe z dwóch realizacji: R2 oraz największy wzrost o 24.8% z 
realizacji R3. W przypadku wartości minimalnych, wyniki symulacji w oparciu o 
dane ze wszystkich realizacji pozwoliły na uzyskanie wyników niższych niż wartości 
minimalne uzyskane dla okresu referencyjnego. Obniżenie wartości minimalnych 
mieściło się w zakresie od 3.5% (R1) do 51.0% (R8). 
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Tab. 7. Charakterystyczne wielkości przepływu [m³/s] prognozowane dla bliższej i dalszej 
przyszłości wg scenariusza A1B. 

 
Tab. 8. Różnica wielkości natężenia przepływu dla bliższej i dalszej przyszłości w stosunku do 
okresu referencyjnego [%] wg scenariusza A1B. 

 
 

 
Rys. 12. Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach 
scenariusza A1B  (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, wewnątrz 
mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 –wartości 
odstające). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
307.46 333.43 403.40 385.51 181.79 629.87 182.01 331.28 134.93 319.56

2021-2050 ŚR 21.51 21.65 23.38 20.81 22.09 21.76 21.04 22.48 20.95 19.79
5.03 2.90 4.27 4.57 3.61 3.86 4.37 4.39 4.19 4.14

123.99 121.71 364.83 194.15 189.51 154.96 138.16 166.97 155.51 168.66
2071-2100 ŚR 15.54 17.32 18.83 18.25 16.67 17.68 18.00 18.83 17.90 17.51

2.71 3.87 3.75 2.87 2.32 3.75 2.34 3.16 2.48 2.82

A1B Realizacja

MAX

MIN
MAX

MIN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
4.4% 22.3% 36.7% 147.8% -61.1% 50.8% -16.0% 17.8% -67.2% 15.7%

2021-2050 ŚR -5.5% 0.4% -0.1% -9.2% 1.8% -7.6% -6.5% -0.2% -14.8% -15.2%
31.4% -27.7% -25.3% 3.9% -8.7% -25.7% 5.6% -4.1% -17.2% -27.5%

-57.9% -55.4% 23.7% 24.8% -59.4% -62.9% -36.3% -40.6% -62.1% -38.9%

2071-2100 ŚR -31.7% -19.7% -19.5% -20.4% -23.2% -24.9% -20.0% -16.4% -27.2% -24.9%

-29.3% -3.5% -34.3% -34.7% -41.2% -27.6% -43.6% -30.9% -51.0% -50.6%

Realizacja

MAX

MIN

MAX

MIN

A1B
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Scenariusz zmian klimatu RCP 4.5 

Analizy porównawcze dla bliższej przyszłości 

Średnia wielkość natężenia przepływu uzyskana w oparciu oddane we wszystkich 
realizacji wykazała przeważnie spadek wartości średnich w stosunku do z okresu 
referencyjnego. Spadek wartości średnich mieścił się w zakresie od 1.4% w 
oparciu o dane z realizacji R6 do 15.3% z symulacji opartych na danych z realizacji 
R9. Wzrost średniej wartości natężenia przepływu dla bliższej przyszłości uzyskano 
tylko z jednej realizacji R1 (wzrost o 1.8%). W przypadku wartości maksymalnych 
dane z większości realizacji wykazały wzrost dla bliższej przyszłości, wzrost ten 
mieścił się w zakresie od 11.2% (R5) do 79.8% (R4). Spadek wartości 
maksymalnych uzyskano w oparciu dane z czterech realizacji: R2 (najmniejszy 
spadek o 8.1%), R0, R8 oraz R3 (59.9% - to największy spadek wartości 
maksymalnych w stosunku do maksymalnych wartości z okresu referencyjnego). 
Natomiast obliczone wartości minimalne są przeważnie niższe od tych z okresu 
referencyjnego. Spadek wartości minimalnych waha się od 1.1% (R5) do 39.3% 
(R9). Wzrost wartości minimalnych uzyskano w oparciu o dane z trzech realizacji: 
R6 (13.5%), R0 (19.5%) oraz największy wzrost w oparciu o dane z realizacji R4 
(25.6%). 

Analizy porównawcze dla dalszej przyszłości 

Wartości średnie w dalszej przyszłości, wykazały spadek dla wszystkich realizacji w 
stosunku do okresu referencyjnego. Spadek wartości średnich mieścił się w 
zakresie od 14.1% (R4) do 29.3% (R5). Wartości maksymalne uzyskane dla dalszej 
przyszłości w oparciu o symulacje na danych ze wszystkich realizacji wykazały 
także spadek, w stosunku do danych maksymalnych z okresu referencyjnego, 
spadek ten mieścił się w zakresie od 5.7% (R9) do 50.6% (R8). Wartości minimalne 
uzyskane niemal ze wszystkich realizacji wskazują na spadek od 26.2% (R1) do 
55.7% (R5). Natomiast wzrost wartości minimalnych uzyskano w oparciu o dane z 
realizacji: R2 (53.6%), R7 (97.9%) i największy wzrost o 171.5% w oparciu o 
realizację R4. 
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Tab. 9. Charakterystyczne wielkości przepływu [m³/s] prognozowane dla bliższej i dalszej 
przyszłości wg scenariusza RCP 4.5. 

 
Tab. 10. Różnica wielkości natężenia przepływu dla bliższej i dalszej przyszłości w stosunku do 
okresu referencyjnego [%]wg scenariusza RCP 4.5. 

 

 
Rys. 13. Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach 
scenariusza RCP 4.5  (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, 
wewnątrz mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 –
wartości odstające). 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

303.48 333.29 228.94 223.94 255.13 352.31 366.91 332.57 254.61 455.50
2021-2050 ŚR 22.43 21.45 19.99 21.10 20.46 22.76 21.44 21.60 19.76 19.62

4.50 3.00 3.68 3.56 4.24 4.12 4.34 4.08 4.05 2.49
182.90 145.79 382.40 325.76 385.33 140.36 154.25 367.75 216.86 164.22

2071-2100 ŚR 17.06 17.02 19.06 17.86 17.98 16.67 17.15 18.97 17.03 17.99

2.28 2.75 3.86 3.40 1.79 2.87 2.74 3.46 2.17 3.86

RCP 4.5 Realizacja

MIN

MAX

MIN

MAX

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

-12.1% 68.8% -8.1% -59.9% 79.8% 11.2% 17.9% 79.0% -34.3% 59.0%

2021-2050 ŚR -6.5% 1.8% -10.5% -7.3% -2.2% -3.5% -1.4% -8.8% -14.3% -15.3%
19.5% -18.5% -12.7% -9.9% 25.6% -1.1% 13.5% -3.6% -7.8% -39.3%

-39.5% -25.2% -8.6% -14.0% -47.1% -31.2% -28.3% -18.3% -50.6% -5.7%
2071-2100 ŚR -28.9% -19.2% -14.7% -21.5% -14.1% -29.3% -21.1% -19.9% -26.1% -22.4%

-47.0% -26.2% 53.6% -41.7% 171.5% -55.7% -50.5% 97.9% -44.0% -42.7%MIN

RCP 4.5 Realizacja

MAX

MIN

MAX
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Scenariusz zmian klimatu RCP 2.6 

Analizy porównawcze dla bliższej przyszłości 

W przypadku wartości średnich wyniki z niemal wszystkich realizacji wykazują 
wzrost wielkości natężenia przepływu o nawet 83.7% (na co wskazują wyniki z 
realizacji R5), spadek wielkości natężenia przepływu uzyskano w oparciu o dane z 
realizacji R2, R7 oraz największy spadek o 16.8% w oparciu o dane z realizacji R1. 
Uzyskane w wyniku analiz modelowych wartości maksymalne w zdecydowanej 
większości były niższe nawet o 78,1% (R7) w stosunku do okresu referencyjnego. 
Jedynie w oparciu o dane z realizacji R6 wartości maksymalne dla bliższej 
przyszłości uzyskano wyższe o blisko 40%. W przypadku wartości minimalnych 
większość uzyskanych wyników była wyższa niż wartości minimalne dla okresu 
referencyjnego. Największy wzrost wielkości natężenia przepływu uzyskano na 
podstawie danych z realizacji 5 - o prawie 260%. Jedynie dane wejściowe z 
realizacji 8 wykazują spadek wartości minimalnych o 21.7%. 

Analizy porównawcze dla dalszej przyszłości 

Wartości średnie w dalszej przyszłości, podobnie jak dla przyszłości bliskiej, 
wykazały dla większości realizacji wzrost wartości średnich nawet o 53,8% (R5), 
natomiast spadek wartości średnich uzyskano w oparciu o dane z realizacji R9, R0 
i największy spadek o 20.4% w oparciu o realizacje R1. Wartości maksymalne 
uzyskane ze wszystkich realizacji wskazują na spadek od 16.5% (R8) do 84% (R0), 
natomiast wszystkie wartości minimalne w porównaniu do wartości minimalnych 
z okresu referencyjnego wykazują wzrost od 19.6% (R9) do 171% (R4). 

 

Tab. 11. Charakterystyczne wielkości przepływu [m³/s] prognozowane dla bliższej i dalszej 
przyszłości wg scenariusza RCP 2.6. 

 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
157.97 86.80 75.81 104.77 179.89 138.58 297.07 78.06 97.04 127.82

2021-2050 ŚR 27.94 19.39 21.37 22.18 27.76 38.69 35.43 18.64 27.81 27.44
5.26 5.64 8.78 8.54 11.20 13.65 12.12 6.15 4.31 6.07

58.65 56.63 85.44 106.37 84.18 155.78 123.25 77.95 97.40 93.97
2071-2100 ŚR 18.95 18.54 22.08 32.12 29.26 32.38 25.86 24.04 27.63 18.19

6.96 6.64 6.80 9.53 12.43 8.78 12.38 8.88 9.67 3.91

MAX

MIN
MAX

RCP 2.6 Realizacja

MIN
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Tab. 12. Różnica wielkości natężenia przepływu dla bliższej i dalszej przyszłości w stosunku do 
okresu referencyjnego [%] wg scenariusza RCP 2.6. 

 

 

 
Rys. 14. Zakresy prognozowanych wielkości natężenia przepływu we wszystkich realizacjach 
scenariusza RCP 2.6 (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim kwartylem, 
wewnątrz mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia międzykwartylowego; 3 –
wartości odstające). 
  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
-56.8% -62.4% -64.7% -60.6% -33.4% -33.9% 39.6% -78.1% -16.8% -37.2%

2021-2050 ŚR 17.6% -16.8% -3.1% 4.3% 27.7% 83.7% 56.0% -10.6% 32.5% 20.6%

23.4% 18.4% 87.6% 84.4% 144.2% 259.7% 150.6% 41.2% -21.7% 85.7%

-84.0% -75.5% -60.2% -60.0% -68.8% -25.7% -42.1% -78.1% -16.5% -53.8%

2071-2100 ŚR -20.2% -20.4% 0.1% 51.1% 34.6% 53.8% 13.9% 15.4% 31.7% -20.1%

63.2% 39.3% 45.3% 105.8% 171.0% 131.4% 155.8% 104.0% 75.6% 19.6%

MAX

MIN

RCP 2.6 Realizacja

MAX

MIN
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4.2  Wyniki modelowania w ArcEgmo 

 

Po modyfikacji ustawień modelu na etapie jego kalibracji i walidacji, przy którym 
osiągnięte zostało założone kryterium poprawności (patrz Rozdział 3) model 
ArcEgmo napędzany był wybranymi scenariuszami klimatu WEREX VI. Wartości w 
zakresie poborów i zrzutów wprowadzone w poprzednim projekcie, nie były 
zmieniane, tzn. nie dokonano implementacji potencjalnego zalewania kopalni 
odkrywkowej Turów oraz poborów z polskiej części zlewni przy wodowskazie 
Turoszów. Modyfikacja modelu w tym zakresie może być w dowolnym czasie 
wprowadzona i stanowi pożyteczną, także mocno uproszczoną możliwość 
zbadania oddziaływań takiego przedsięwzięcia w zestawieniu z potencjalnymi 
zmianami klimatu. Aktualna struktura ArcEgmo służy wyłącznie do badania zmian 
klimatu w odniesieniu do zasobów wodnych. Zmiany w gospodarowaniu nie są 
elementem tego opracowania. 

Model był zasilany łącznie 40 różnymi realizacjami klimatycznymi (każdorazowo 
10 realizacji dla czterech wybranych kombinacji scenariuszy emisji GCM). 
Rozszerzenie przebiegów symulacji do 10 realizacji na dany scenariusz pozwala na 
wspólne odzwierciedlenie niepewności modeli w ten sposób, że nastąpi pokazanie 
rozproszenia wyników. Dla każdej realizacji udostępniono 167 stacji 
klimatycznych. Jest to dziewięć stacji mniej, niż dla stanu rzeczywistego. Różnica 
wynika z podstawy danych branych pod uwagę – nie wszystkie stacje nadają się 
do obliczania projekcji klimatycznych i nie ze wszystkich stacji były dostępne 
odpowiednie dane w momencie udzielenia zlecenia. Przegląd istniejących stacji 
klimatycznych przedstawiono w załączniku nr 1. 

Wyniki symulacji klimatu zostały najpierw zbadane dla wodowskazu Podrosche2 i 
w dalszej części będą bliżej wyjaśnione. Dla każdego z czterech scenariuszy i jego 
10 realizacji obliczono bezwzględne i względne różnice dla elementów odpływu 
MNQ, Qmax i Qmin dla okresów 2010-2050 (bliższa przyszłość) oraz 2071-2100 
(dalsza przyszłość) w porównaniu do okresu referencyjnego 1981-2010. Wyniki 
zestawione zostały w formie tabelarycznej i przedstawione na grafikach. 
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Scenariusz zmian klimatu RCP 8.5 

Tak zwany „worst case scenario“, który oparty jest na RCP 8.5 pokazuje dla 
bliższej przyszłości bardzo silny wzrost Qmin do prawie 500%, przy czym zmiany 
wahają się pomiędzy ok. 100-500% (Rys. 15). Trzeba jednak zwrócić uwagę, że 
względne różnice przy małych wartościach bardzo szybko mogą stać się skrajnie 
wysokie. Dlatego ważne jest, aby przy takich analizach rozpatrywać również 
zmiany bezwzględne (Tab. 13). Minimalny przepływ na wodowskazie Podrosche2 
rośnie w okresie 2021-2050 o 1.3 – 2.2m³/s, są to realne odchylenia, które 
pokazują, że również względny wzrost wynoszący 500% może być wiarygodny. 

Elementy MNQ i Qmax odnoszące się do istotnych zmian w okresie 2010-2050 są 
odpowiednio mniej dotknięte. Trend dla Qmax, inaczej niż w przypadku MNQ i 
Qmin nie jest jednolity. Trzy (2, 9 i 10) z łącznie 10 realizacji wykazują pozytywną 
zmianę ok. 1-31%, podczas gdy pozostałe 7 prezentuje spadek wartości Qmax o 
ok. 10-46%. 

Tab. 13. Względne zmiany maksymalnego (Qmax), średniego (MQ) i minimalnego (Qmin) 
natężenia przepływu symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 i 2071–2100  
w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza RCP 8.5 (A – wyrażone  
w m3/s; B – w %). 

A 

RCP 8.5 
Realizacja 

[m³/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
Qmax  -43.7 33.6 -26.7 -76.6 -144.5 -106.2 -131.9 85.3 3.1 -67.3 

∆MNQ -2.3 -2.5 -3.4 -4.8 -0.8 -5.0 -3.0 -3.3 -1.5 -2.4 
∆Qmin 1.7 1.5 1.7 1.3 1.7 1.5 2.2 1.3 1.6 2.2 

2071-2100 
∆Qmax  -91.5 -126.3 -158.3 -133.1 -188.6 -142.6 -160.3 -155.6 -70.0 -135.7 
∆MNQ -8.2 -6.4 -7.5 -9.3 -5.9 -8.4 -7.5 -8.5 -6.4 -8.4 
∆Qmin 1.0 1.3 0.2 1.0 0.4 1.3 1.4 0.5 0.0 0.0 

B 

RCP 8.5 
Realizacja 

[%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  -20.7 11.8 -9.7 -27.7 -46.5 -39.9 -46.7 31.4 1.1 -26.2 
∆MNQ -13.7 -14.0 -19.7 -24.7 -4.7 -26.5 -16.6 -17.7 -8.8 -13.3 
∆Qmin 247.2 208.5 246.7 125.1 283.3 214.1 362.9 112.2 251.2 478.2 

2071-2100 
∆Qmax  -91.5 -126.3 -158.3 -133.1 -188.6 -142.6 -160.3 -155.6 -70.0 -135.7 
∆MNQ -47.5 -36.4 -42.9 -48.4 -35.6 -44.5 -40.8 -45.6 -37.6 -46.8 
∆Qmin 153.5 187.1 23.3 94.2 64.9 181.6 230.4 41.5 -5.2 -7.3 

 

Dla okresu bliższej przyszłości 2021-2050 wartość MNQ spada średnio o ok. 9-
27%, co odpowiada bezwzględnej zmianie 1.5-4,8m³/s. Tym samym MNQ, w 
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odniesieniu do zmian względnych jest najmniej wyraźne dla danych ze scenariusza 
RCP 8.5 

Kierunek zmian obserwowany dla okresu 2021-2050 jest kontynuowany w okresie 
dalszej przyszłości 2070-2100 tylko warunkowo. Zmiany względne dla Qmin są 
wyraźnie mniejsze (wzrost ok. 23-230%), a dwie z realizacji uzyskują nawet spadek 
przepływu minimalnego o 5-7%. Negatywny trend dla Qmax umacnia się i inaczej 
niż w okresie 2021-2050 wszystkie 10 realizacji prowadzi do spadku przepływu 
maksymalnego o ok. 26-60%, co odpowiada średniemu spadkowi Qmax o 70-
190m³/s. Spadek MNQ w porównaniu z okresem 2021-2050 jest też wyraźnie 
silniejszy. Spada on również w przypadku wszystkich 10 realizacji o 37-48%. 

 

 
Rys. 15. Wykresy względnych zmian przepływu maksymalnego (Qmax), średniego (MQ)  
i minimalnego (Qmin) symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 (na górze)  
i 2071–2100 (na dole) w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza  
RCP 8.5. 
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Ogólnie można powiedzieć, że w oparciu o dane ze scenariusza RCP 8.5 obserwuje 
się spadek wartości MNQ oraz Qmax, co uwidacznia się na koniec stulecia (2071-
2100), podczas gdy dla okresu bliższej przyszłości (2021-2050) wzrost wartości 
Qmin jest jednoznaczny i jednocześnie znikomy, wraz z biegiem czasu (2071-2100) 
spada i częściowo (dwie realizacje) przekształca się w spadek. 

 

Scenariusz zmian klimatu A1B 

Realizacje A1B opierają się na scenariuszu emisji A1B, który ze względu na emisje 
CO2 i wymuszanie radiacyjne należy umieścić mniej więcej pomiędzy RCP8.5 oraz 
RCP4.5. Jednak wyniki symulacji odzwierciedlają tę „pozycję pomiędzy“ tylko 
częściowo i przede wszystkim około końca stulecia (2071-2100). Możliwą i bardzo 
przekonującą przyczyną tego są różnorodne warunki brzegowe statystycznego 
obliczenia projekcji. Oba wcześniej wspomniane scenariusze (RCP 8.5 i RCP 4.5), 
jak i poniższy scenariusz RCP 2.6 zostały obliczone w oparciu o model globalny 
MPI ESM (EHAM 6). Natomiast scenariusz A1B opiera się na kaskadzie modelu 
globalnego ECHAM5 oraz równie dynamicznego regionalnego modelu 
klimatycznego Cosmo-CLM. Nie ma możliwości bezpośredniego porównania 
pomiędzy tymi scenariuszami.  

W okresie 2021-2050 zmiany dla Qmax wahają się, z jednym wyjątkiem pomiędzy 
-50% i +50%. Nie rozpoznaje się jednoznacznego trendu. Przy czym jedna 
realizacja (nr 4) tworzy wzrost w wysokości 108%. W tym przypadku wyniki dla 
A1B można rzeczywiście umieścić pomiędzy obserwacjami dla RCP8.5 i RCP4.5. 

Zmiany dla wartości MNQ są podobne jak w przypadku RCP8.5 i RCP4.5, chociaż 
wyraźnie słabiej ukształtowane – negatywne. Tylko pięć z dziesięciu realizacji 
symuluje spadek MNQ o 4-14%. Pozostałe pięć realizacji powoduje nieznaczną 
pozytywną zmianę MNQ w wysokości 0.4-4% dla okresu 2021-2050. Tym samym 
obserwowany średni spadek MNQ w A1B dla okresu 2021-2050 jest wyraźnie 
słabszy niż w przypadku RCP8.5 i również nieznacznie słabszy niż w RCP4.5. 

Wyniki dla minimalnego przepływu Qmin pokazują podobny obraz. Wprawdzie w 
przypadku wszystkich dziesięciu realizacji obserwuje się wzrost, jest on jednak 
trochę mniejszy, niż w przypadku pozostałych scenariuszy. W okresie 2021-2050 
Qmin rośnie o 16-191% i tym samym średnio o ok. 109%. 

Jeśli rozpatruje się okres 2071-2100, wówczas w odniesieniu do MNQ widoczny 
jest bardzo jednoznaczny trend. We wszystkich realizacjach zaznacza się spadek 
średniego przepływu. Wartości wahają się jedynie w zakresie ok. 20-27% i tym 
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samym znajdują się pomiędzy wynikami ze scenariuszy RCP8.5 oraz RCP4.5.  

Również zmiany Qmax dla okresu 2071-2100, z wartościami średnio ze spadkiem 
ok. 95%, można umieścić pomiędzy wynikami dla RCP8.5 (136%) i RCP4.5 (41%). 
Jednak rozpiętość wyników oraz towarzysząca temu niepewność jest wyraźnie 
większa niż w przypadku RCP8.5. Dziewięć realizacji prowadzi do spadku w 
zakresie 6-209%, a jedna do wzrostu wynoszącego 93%. 

Qmin podąża za trendem wyników z okresu 2021-2050 i ponownie pokazuje 
średnio mniejszy wzrost przepływu minimalnego (42%) niż w przypadku RCP8.5 
(96%) oraz RCP4.5 (174%). Przy trzech realizacjach w okresie 2071-2100 
obserwuje się nawet nieznaczny spadek wynoszący 1-40%. Pozostałe siedem 
realizacji pokazuje pozytywną zmianę Qmin wynoszącą 1-140%. 

 
Tab. 14. Względne zmiany maksymalnego (Qmax), średniego (MQ) i minimalnego (Qmin) 
natężenia przepływu symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 i 2071–2100  
w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza A1B (A – wyrażone  
w m3/s; B – w %). 

A 

A1B 
Realizacja 

[m³/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  2.2 6.7 -30.1 200.9 -22.2 148.3 -2.9 -0.5 -170.8 55.6 
∆MNQ 0.3 0.1 0.1 -1.1 0.7 -1.2 -0.7 0.3 -3.0 -2.4 
∆Qmin 2.1 1.8 1.5 0.4 2.0 2.1 1.5 0.6 1.7 1.2 

2071-2100 
∆Qmax  -155.3 -139.5 -36.1 92.9 -44.1 -166.1 -5.8 -208.8 -145.4 -137.1 
∆MNQ -4.9 -4.4 -4.6 -4.2 -4.5 -5.5 -4.2 -3.9 -6.3 -5.3 
∆Qmin 0.0 1.4 0.5 0.0 1.0 1.2 -0.5 0.0 1.1 0.4 

B 

 

A1B 
Realizacja 

[%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  0.7 2.6 -9.0 108.2 -7.1 48.0 -1.2 -0.2 -54.0 20.1 
∆MNQ 1.5 0.4 0.6 -5.5 4.0 -6.1 -3.8 1.5 -14.3 -12.0 
∆Qmin 135.2 191.4 77.7 15.9 158.6 168.2 112.2 25.2 150.0 62.6 

2071-2100 
∆Qmax  -155.3 -139.5 -36.1 92.9 -44.1 -166.1 -5.8 -208.8 -145.4 -137.1 
∆MNQ -24.1 -23.4 -22.8 -21.5 -24.2 -27.2 -22.0 -19.8 -29.5 -27.1 
∆Qmin -1.4 140.2 28.2 -1.9 81.9 96.2 -38.5 0.6 95.0 23.5 
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Rys. 16. Wykresy względnych zmian przepływu maksymalnego (Qmax), średniego (MQ)  
i minimalnego (Qmin) symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 (na górze)  
i 2071–2100 (na dole) w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza 
A1B. 
 
Scenariusz zmian klimatu RCP 4.5 

Wyniki symulacji dla scenariusza RCP 4.5 odzwierciedlają „drogę środka“ dla 
rozwoju klimatycznego w obszarze Nysy Łużyckiej. Jeśli rozpatruje się przepływ 
maksymalny Qmax, wówczas staje się jasne, że dla okresu 2021-2050 nie jest 
widoczny żaden wyraźny trend. Dla pięciu realizacji model symuluje spadek 
wynoszący ok. 1-16%, podczas gdy pozostałe pięć realizacji prowadzi do wzrostu 
wynoszącego ok. 4-85%. Średnio wartości te wykazują wprawdzie lekki wzrost dla 
Qmax o ok. 12%, jednak ze względu na dużą rozpiętość wyników (164m³/s < 
∆Qmax < -117m³/s) mediana znajduje się przy ok. -1%. To oznacza, że dla okresu 
2021-2050 nie można udzielić żadnej jednoznacznej wypowiedzi odnośnie 
rozwoju Qmax. 
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Podczas gdy wartości MNQ wyraźnie spadają dla scenariusza RCP8.5, to dwie z 
realizacji w RCP4.5, z technicznego punktu widzenia modelu wykazują słaby 
wzrost wynoszący ok. 0.2-3%. Również pozostałe osiem realizacji prowadzi do 
porównywalnie niewielkich zmian negatywnych w wysokości ok. 1-15% w okresie 
2021-2050. 

 

Tab. 15. Względne zmiany maksymalnego (Qmax), średniego (MQ) i minimalnego (Qmin) 
natężenia przepływu symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 i 2071–2100  
w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza RCP 4.5 (A – wyrażone  
w m3/s; B – w %). 

A 

RCP 4.5 
Realizacja 

[m³/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  -44.4 164.0 -39.3 -117.3 90.4 -56.7 11.9 76.1 -20.2 53.2 
∆MNQ -0.9 0.6 -1.5 -0.7 0.0 -0.4 -0.2 -1.8 -2.2 -2.9 
∆Qmin 2.2 2.0 2.1 2.0 2.1 1.4 1.5 2.1 2.5 1.8 

2071-2100 
∆Qmax  -139.6 6.0 5.8 -113.6 146.5 -192.4 -116.6 66.7 -9.3 -64.9 
∆MNQ -5.4 -3.3 -2.4 -3.8 -2.3 -5.6 -4.0 -4.2 -4.8 -4.4 
∆Qmin 0.1 1.5 1.8 0.3 1.5 0.0 1.3 1.8 1.3 1.8 

B 

RCP 4.5 
Realizacja  

[%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  -14.0 85.3 -14.8 -29.0 55.2 -15.5 4.3 35.0 -6.9 19.0 
∆MNQ -4.6 3.2 -7.8 -3.7 0.2 -2.2 -1.2 -9.0 -11.4 -14.5 
∆Qmin 317.7 271.2 298.3 326.4 336.9 85.0 133.0 290.1 730.5 254.2 

2071-2100 
∆Qmax  -139.6 6.0 5.8 -113.6 146.5 -192.4 -116.6 66.7 -9.3 -64.9 
∆MNQ -26.5 -18.5 -12.7 -20.1 -13.0 -27.9 -21.3 -20.9 -24.3 -22.3 
∆Qmin 10.2 196.1 254.3 50.1 248.6 -1.1 108.3 247.4 378.0 251.0 

 

Przepływ minimalny Qmin zachowuje się przeciętnie podobnie jak w przypadku 
wymuszania RCP8.5 i pokazuje średni wzrost wynoszący ok. 85-360%. Jednak 
uderzające jest to, że jedna realizacja (nr 8) wywołuje wzrost wynoszący 730%. 
Jeśli dokładniej rozpatruje się liczby, staje się jasne, jak powstaje ta „ekstremalna” 
wartość. Przepływ średni minimalny Qmin dla okresu referencyjnego 1981-2010 
wynosi dla realizacji nr 8 tylko 0.35m³/s, a w okresie 2021-2050 rośnie do 2.9m³/s. 

Również w okresie 2071-2100 trend dla Qmax nie jest jednoznaczny. Sześć z 
dziesięciu realizacji wykazuje spadek wynoszący ok. 9-190%, podczas gdy 
pozostałe cztery realizacje wykazują wzrost 6-150%. Łącznie można 
zaobserwować spadek Qmax ok. 40% (zarówno mediana, jak i wartość średnia). 
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Rys. 17. Wykresy względnych zmian przepływu maksymalnego (Qmax), średniego (MQ)  
i minimalnego (Qmin) symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 (na górze)  
i 2071–2100 (na dole) w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza  
RCP 4.5. 

 

Podobnie jak w przypadku RCP8.5 w okresie 2071-2100 wzmacnia się 
obserwowany już w okresie 2021-2050 trend dla MNQ. Wszystkie realizacje 
prowadzą do spadku wynoszącego ok. 13-28%, który przeciętnie odpowiada 
zmianie w wysokości ok. 20%. 

Obserwowany w pierwszym okresie (2021-2050) wzrost Qmin istnieje również w 
okresie 2071-2100, jednak jest on słabiej ukształtowany. Realizacje prowadzą do 
pozytywnej zmiany w wysokości ok. 10-380%. Średnio odpowiada to wzrostowi 
wynoszącemu „tylko jeszcze“ 174% w porównaniu do 304% w okresie 2021-2050. 
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Scenariusz zmian klimatu RCP 2.6 

Scenariusz RCP2.6 jest najbardziej optymistyczny spośród scenariuszy klimatu 
badanych w niniejszym opracowaniu. RCP2.6 w porównaniu do RCP8.5 zakłada 
około dwie trzecie mniej stężeń gazów cieplarnianych w roku 2100. To oznacza, że 
w przypadku RCP2.6 należy oczekiwać najmniejszych zmian klimatycznych i 
związanych z tym najmniejszych zmian w bilansie wodnym. 

Dla okresu 2021-2050 sześć z dziesięciu realizacji symuluje wyraźny wzrost Qmax 
(25-114%), a trzy realizacje spadek wynoszący 6-33%. Symulowana zmiana 
wynosząca -0,6% w przypadku jednej realizacji (nr 4) nie jest znacząca. Średni 
wzrost Qmax wynosi 24%. Jednak wyniki pokazują jednocześnie porównywalnie 
dużą niepewność (-32% > Qmax < 114%) w odniesieniu do kierunku trendu. 

W przeciwieństwie do Qmax, w okresie 2021-2050 MNQ spada średnio o 4%. 
Tylko cztery realizacje symulują zmiany > 5%, trzy spadek o 10-19%, a jedna 
wzrost o 12%. Te obserwacje są bardzo podobne do wyników RCP4.5 i A1B dla 
MNQ. Jedynie w przypadku RCP2.6 rozpiętość wyników jest trochę większa. 

 

Tab. 16. Względne zmiany maksymalnego (Qmax), średniego (MQ) i minimalnego (Qmin) 
natężenia przepływu symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 i 2071–2100  
w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza RCP 2.6 (A – wyrażone  
w m3/s; B – w %). 

A 

RCP 2.6 
Realizacja 

[m³/s] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
Qmax  -64.1 -1.6 84.1 49.8 79.3 -13.0 146.2 69.8 149.7 -81.2 

∆MNQ -2.0 -2.7 -0.4 -0.6 -0.4 0.0 -0.4 0.6 2.1 -3.6 
∆Qmin 1.4 1.3 1.7 0.8 2.3 2.1 1.7 1.9 2.2 1.5 

2071-2100 
∆Qmax  -192.2 -16.6 142.2 23.5 -3.4 81.6 33.2 -14.7 92.0 80.7 
∆MNQ -2.7 -3.8 -2.1 -1.3 -1.7 -0.4 -2.9 0.6 -1.2 -2.0 
∆Qmin 1.4 0.5 1.5 0.8 1.0 1.8 1.2 1.7 1.9 1.8 

B 

RCP 2.6 
Realizacja  

[%] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2021-2050 
∆Qmax  -18.2 -0.6 40.3 21.5 29.0 -6.6 63.2 25.1 114.4 -32.5 
∆MNQ -10.2 -13.6 -2.2 -3.4 -1.9 0.2 -2.1 3.6 11.7 -18.7 
∆Qmin 106.4 80.9 166.3 48.1 328.6 241.3 198.3 240.3 239.1 180.8 

2071-2100 
∆Qmax  -192.2 -16.6 142.2 23.5 -3.4 81.6 33.2 -14.7 92.0 80.7 
∆MNQ -13.5 -19.3 -11.5 -7.2 -9.4 -2.2 -15.1 3.6 -6.8 -10.2 
∆Qmin 110.5 33.0 148.2 51.9 149.8 207.4 143.3 222.8 207.7 209.0 
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Rys. 18. Wykresy względnych zmian przepływu maksymalnego (Qmax), średniego (MQ)  
i minimalnego (Qmin) symulowanego modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 (na górze)  
i 2071–2100 (na dole) w porównaniu z okresem referencyjnym (1981–2010) wg scenariusza  
RCP 2.6. 

 

Przepływ minimalny Qmin w okresie 2021-2050 jest średnio wyższy o 183% niż w 
okresie referencyjnym (1981-2010) i tym samym znajduje się pomiędzy wynikami 
dla A1B (110%) i RCP8.5 (253%) względnie RCP4.5 (304%). Pozytywny trend jest 
jednoznaczny, tak jak w przypadku pozostałych trzech scenariuszy – wszystkie 
dziesięć realizacji prowadzi do wzrostu Qmin. 

Na koniec stulecia pokazuje się wpływ mniejszych stężeń gazów cieplarnianych z 
RCP2.6 na komponenty przepływu. Zarówno Qmax jak i MNQ dla okresu 2071-
2100 pokazują najmniejsze zmiany w przypadku RCP2.6. Wprawdzie przy 
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maksymalnym przepływie istnieje obserwacja odstająca – realizacja nr 1 ze 
spadkiem 192% - jednak średnio MNQ wzrasta o +23%. W obszarze pozostałych 
trzech scenariuszy, w przeciwieństwie do tego należy założyć spadek MNQ 
średnio o 41-136%. 

W okresie 2071-2100 MNQ spada średnio o 9% (RCP8.9 – 43%, A1B – 24% i 
RCP4.5 – 22%). Tak jak w przypadku trzech innych scenariuszy wszystkie realizacje 
RCP2.6, z jednym wyjątkiem (nr 8) prowadzą do spadku (2-19%) przepływu 
średniego. 

Qmin inaczej niż Qmax i MNQ nie pokazuje żadnych mniejszych zmian w 
porównaniu do scenariuszy RCP8.5 i A1B. Średnio przepływ minimalny w okresie 
2071-2100 wzrasta o 148%. Wszystkie dziesięć realizacji wykazuje pozytywną 
zmianę, która znajduje się pomiędzy 33-223%. 
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5.  Porównanie wyników modeli i dyskusja 
 

W tym rozdziale zostaną porównane ze sobą wyniki z symulacji przy użyciu MIKE 
NAM oraz ArcEgmo. Dokładniej przeanalizowane zostaną wyniki prezentowane w 
rozdziale 4, czyli zmiany względne dla wartości Qmax, MQ oraz Qmin uzyskane dla 
każdego scenariusza (RCP8.5, A1B, RCP4.5 i RCP2.6) w zadanym okresie 
badawczym (2021-2050 i 2071-2100) oraz wynikające z nich średnie zmiany. 

 

Analiza porównawcza w zakresie maksymalnych wielkości przepływu (Qmax) 

Scenariusz zmian klimatu RCP 2.6 

W najbardziej optymistycznym scenariuszu (RCP2.6) panuje największa 
niezgodność pomiędzy modelami. Podczas gdy MIKE NAM dla bliższej i dalszej 
przyszłości symuluje średni spadek przepływu maksymalnego (Qmax) wynoszący 
40% (2021-2050) względnie 48% (2071-2100), to wyniki ArcEgmo prowadzą do 
średniego wzrostu Qmax wynoszącego 24% (2021-2050) względnie 23% (2071-
2100).   Przy pomocy modelu MIKE NAM dziewięć z dziesięciu realizacji symuluje 
spadek Qmax dla okresu 2021-2050, a w okresie 2071-2100 są to nawet wszystkie 
realizacje (dziesięć realizacji).  Inne zachowanie jest przy wynikach ArcEgmo. 
Większość realizacji (sześć z dziesięciu) prowadzi do wzrostu Qmax w obu 
okresach. Łącznie wyniki MIKE NAM wahają się pomiędzy -78% i 40% (2021-2050) 
względnie -84% i -17% (2071-2100), podczas gdy wyniki ArcErgmo znajdują się 
pomiędzy -32% i 114% (2021-2050) względnie -16% i 142% (2071-2100). Na 
podstawie tych wyników nie można wypowiedzieć się, czy w przypadku RCP2.6 
należy w przyszłości oczekiwać wzrostu czy raczej spadku przepływu 
maksymalnego. Analiza trendów klimatycznych pokazuje dla wszystkich 
scenariuszy, poza RCP2.6, lekki rozwój zniżkowy silnych opadów (>20mm), 
równocześnie jednak również powtarzające się występowanie opadów 
ekstremalnych, które znajdują się powyżej mierzonych wartości (patrz Broszura 
Klimat Projektu NEYMO, strona 52 i 53). W modelu ArcEgmo następuje 
odwzorowanie wielu procesów bilansu wodnego w sposób bardziej kompleksowy 
niż w modelu MIKE NAM, dlatego model ArcEgmo częściowo reaguje bardziej 
wrażliwie na zmiany w warunkach klimatycznych, co może prowadzić do różnych 
wyników w wartościach ekstremalnych. 
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Scenariusze zmian klimatu A1B i RCP 4.5  

W przypadku scenariuszy A1B i RCP4.5 oba modele symulują średnio wzrost Qmax 
dla okresu 2021-2050. Symulowane zmiany są trochę wyższe dla modelu MIKE 
NAM (+15% dla A1B i +20% dla RCP4.5) niż dla modelu ArcEgmo (11% dla A1B i 
12% dla RCP4.5). Niepewność wyników jest jednak w przypadku obu modeli 
podobnie duża. Wraz z modelem MIKE NAM sześć z dziesięciu realizacji prowadzi 
do wzrostu Qmax, pozostałe cztery realizacje symulują spadek Qmax. Rozpiętość 
wyników MIKE NAM znajduje się pomiędzy -67% i 148% dla A1B względnie 
pomiędzy -60% i +80% dla RCP4.5.  Także w przypadku wyników ArcEgmo panuje 
niepewność odnośnie trendu. Jednak łącznie wyniki wahają się słabiej (-54% do 
108% dla A1B i -29% do 85% dla RCP4.5). Ze względu na duże różnice pomiędzy 
poszczególnymi realizacjami symulowany średni wzrost Qmax dla okresu 2021-
2050 jest uważany za bardzo niepewny. 

Dla okresu 2071-2100 ocena trendu równiej nie jest jednoznaczna. Przy pomocy 
obu modeli, średnio symulowany jest spadek Qmax, jednak częściowo z dużą 
niepewnością pomiędzy poszczególnymi realizacjami. Spadek Qmax jest 
wprawdzie w przypadku A1B trochę silniejszy dla obu modeli (-37% z MIKE NAM 
oraz -95% z ArcEgmo) niż w przypadku RCP4.5 (-27% z MIKE NAM oraz -41% z 
ArcEgmo), jednak w modelu MIKE NAM jest osiem (A1B) względnie dziesięć 
(RCP4.5) realizacji, które prowadzą do spadku Qmax, podczas gdy w modelu 
ArcEgmo jest to dziewięć (A1B) względnie tylko sześć (RCP4.5) realizacji, które 
symulują średni spadek Qmax. Poza tym wyniki ArcEgmo wahają się wyraźnie 
silniej niż wyniki MIKE NAM. Wraz z MIKE NAM dziesięć realizacji w przypadku 
RCP4.5 prowadzi przykładowo do średniego spadku Qmax pomiędzy -51% oraz -
6%, z ArcEgmo natomiast wyniki wahają się pomiędzy -192% i +147%. W 
przypadku A1B również model MIKE NAM prowadzi częściowo do wzrostu Qmax 
(dwie z dziesięciu realizacji), jednak wyniki wahają się w wyraźnie mniejszym 
zakresie (-65% do 25%) niż wyniki ArcEgmo (-209% do 93%). Na podstawie różnic 
pomiędzy obydwoma modelami i w szczególności pomiędzy wynikami ArcEgmo, 
symulowany średni spadek dla Qmax dla okresu 2071-2100 może być również 
zaklasyfikowany jako bardzo niepewny. 
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Scenariusz zmian klimatu RCP 8.5 

W przypadku scenariusza „worst-case“ (RCP 8.5) oba modele hydrologiczne dla 
okresu 2021-2050 (bliższa przyszłość) symulują podobne zmiany. Wartości Qmax 
wykazują średnio spadek o 19% (MIKE NAM) względnie 17% (ArcEgmo), przy czym 
rozpiętość wyników dla obu modeli jest podobnie duża. Wyniki poszczególnych 
realizacji z MIKE NAM wahają się pomiędzy -66% i +71%, a dla ArcEgmo pomiędzy 
-46% i +31%. Przy pomocy modelu MIKE NAM dziewięć z dziesięciu realizacji 
symuluje przy tym przeciętny spadek Qmax, a z ArcEgmo jest to siedem realizacji. 
Dlatego nie można pewnie zakładać jednoznacznego spadku przepływu 
maksymalnego w scenariuszu „worst-case“ (RCP 8.5) w bliższej przyszłości, jednak 
jest on bardzo prawdopodobny. Dla okresu 2071-2100 panuje natomiast 
zgodność pomiędzy modelami i realizacjami. W obu modelach wszystkie dziesięć 
realizacji prowadzi do wyraźnego spadku Qmax. Dla modelu MIKE NAM spadek ten 
wynoszący -56% jest jednak trochę słabiej ukształtowany niż dla modelu ArcEgmo 
(-136%). 

 

Analiza porównawcza w zakresie średnich wielkości przepływu (Qśr.)  

Scenariusz zmian klimatu RCP 2.6 

Zmiany przepływu średniego (MQ) są bardzo podobne dla obu modeli we 
wszystkich scenariuszach, poza RCP2.6. W scenariuszu RCP2.6 model MIKE NAM 
symuluje jednak średni wzrost MQ wynoszący 21% (2021-2050) względnie 14% 
(2071-2100), podczas gdy model ArcEgmo z tymi samymi projekcjami 
klimatycznymi symuluje spadek wynoszący 4% (2021-2050) względnie 9% (2071-
2100). Siedem z dziesięciu realizacji modelu MIKE NAM pokazuje wyraźny wzrost 
MQ, w przypadku modelu ArcEgmo są to tylko dwie (2021-2050) względnie jedna 
(2071-2100). Analiza trendu klimatycznego wprawdzie nie pokazuje dla RCP 2.6 
żadnego sygnału opadów, jednak obserwuje się jednoznacznie rosnący trend dla 
temperatury, usłonecznienia, jak i potencjalnego parowania (patrz Broszura 
Klimat Projektu NEYMO, strona 44 do 51).   

Scenariusze zmian klimatu A1B, RCP 4.5 i RCP 8.5  

W scenariuszach umiarkowanych (A1B i RCP 4.5), jak i scenariuszu „worst-case“ 
(RCP 8.5) wyniki obu modeli różnią się tylko nieznacznie. Zarówno MIKE NAM, jak 
i ArcEgmo symulują spadek MQ wynoszący 6% (MIKE NAM) względnie 3% 
(ArcEgmo) dla scenariusza A1B w bliższej przyszłości (2021-2050). Przy czym 
wyniki wahają się pomiędzy -15% i 2% (MIKE NAM) względnie -14% i 4% 
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(ArcEgmo). W przypadku RCP 4.5 średni spadek MQ dla okresu 2021-2050 
wynoszący -7% (MIKE NAM) względnie -5% (ArcEgmo) jest jeszcze wyraźniejszy, 
przy czym rozpiętość wyników pozostaje mniej więcej bez zmian (-15% do 2% w 
MIKE NAM względnie -15% do 3% w przypadku ArcEgmo). W scenariuszu „worst-
case“ (RCP 8.5) modele symulują średni spadek wynoszący 17% (MIKE NAM) 
względnie 16% (ArcEgmo) dla okresu 2021-2050. Wyniki wahają się pomiędzy -
27% i -4% (MIKE NAM) względnie -27% i -5% (ArcEgmo). 

Na koniec stulecia (2071-2100) w obu modelach wzmacnia się negatywny trend 
dla MQ. Wyniki MIKE NAM pokazują średni spadek wynoszący 23% dla A1B, 22% 
dla RCP 4.5 oraz 45% dla RCP 8.5. Symulowany przy pomocy ArcEgmo średni 
spadek wynosi 24% dla A1B, 21% dla RCP 4.5 oraz 43% dla RCP 8.5. Rozpiętości 
wyników są dla obu modeli trochę większe w porównaniu do okresu 2021-2050 
(ok. -45% do -15%), jednak w przypadku obu modeli wszystkie dziesięć realizacji 
prowadzi do negatywnych zmian MQ. Tym samym z dużą pewnością można 
założyć, że w A1B, RCP4.5 i RCP8.5 należy oczekiwać spadku przepływu średniego.  

 

Analiza porównawcza w zakresie minimalnych wielkości przepływu (Qmin) 

Scenariusz zmian klimatu RCP 2.6 

Minimalny przepływ (Qmin) podobnie jak Qmax jest wartością ekstremalną i 
szczególnie silnie oddziałują na niego zmiany klimatyczne. Model MIKE NAM 
reaguje przy tym trochę mniej wrażliwie na projekcje zmian w warunkach 
klimatycznych i pokazuje łącznie mniejsze odstępstwa względne dla Qmin niż 
model ArcEgmo. W optymistycznym scenariuszu (RCP 2.5) symulowany jest 
średnio wzrost wynoszący 87% (2021-2050) względnie 91% (2071-2100). W 
modelu ArcEgmo jest to 183% (2021-2050) względnie 148% (2071-2020). 
Wartości pojedynczej realizacji wahają się pomiędzy 20% i 329%.  

Scenariusze zmian klimatu A1B i RCP 4.5  

W przypadku scenariuszy umiarkowanych (A1B i RCP4.5) MIKE NAM symuluje 
średnio spadek Qmin wynoszący 10% (A1B) względnie 3% (RCP4.5) dla okresu 
2021-2050, podczas gdy model ArcEgmo symuluje wzrost wynoszący 110% (A1B) 
względnie 304% (RCP4.5). Na koniec stulecia (2071-2100) w przypadku A1B 
wzmacnia się negatywny trend, a model MIKE NAM symuluje średni spadek 
wynoszący przeciętnie 37%. Przy pomocy modelu ArcEgmo również w okresie 
2071-2100 dalej symulowany jest wzrost Qmin, jednak przy 42% jest on wyraźnie 
mniejszy niż w okresie 2021-2050 (110%). W RCP4.5 symulacje MIKE NAM dla 



 

51 
 

okresu 2071-2100 prowadzą również do wzrostu Qmin, nawet jeśli jest on bardzo 
niewielki i wynosi 2%. Model ArcEgmo symuluje w RCP4.5 średni wzrost 
wynoszący 174% dla tego samego okresu. 

Scenariusz zmian klimatu RCP 8.5 

Scenariusz „worst-case“ (RCP8.5) prowadzi również do różnych zmian Qmin w 
obrębie modeli. Podczas gdy model MIKE NAM symuluje dla obu okresów spadek 
wynoszący 17% (2021-2050) względnie 46% (2071-2100), to projekcje klimatyczne 
w ArcEgmo prowadzą do wzrostu wynoszącego 253% (2021-2050) względnie 96% 
(2071-2100). 
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6.  Podsumowanie 
 

Analizy numeryczne prowadzone w ramach projektu NEYMO-NW są kontynuacją 
analiz projektu NEYMO, ale tym razem ukierunkowanych na ocenie zasobów 
wodnych Nysy Łużyckiej w warunkach suszy i pod tym katem opracowane zostały 
modele numeryczne, wykorzystane do realizacji założeń projektu. 

Do analiz numerycznych w projekcie NEYMO-NW wykorzystano modele MIKE 
NAM oraz ArcEGMO, które, w celu zoptymalizowania ustawień parametrów 
wejściowych na potrzeby niniejszego projektu, na etapie kalibracji i walidacji 
pracowały na seriach czasowych obejmujących okresy suszy. Materiał wejściowy 
do obu modeli stanowiły dane z czterech projekcji zmian klimatu: RCP 2.6, A1B, 
RCP 4.5 i RCP 8.5 (po 10 realizacji każda – łącznie 40 symulacji), które obejmują 
cały zakres prognozowanych zmian klimatu w perspektywie do roku 2100. 

Wszystkie analizy oparte o modele MIKE NAM zgodnie wskazują na zmniejszanie 
się wielkości natężenia przepływu rzeki Nysy Łużyckiej na wodowskazie Przewóz. 
Tendencje taką obserwuje się w wynikach uzyskanych w oparciu o materiał 
wejściowy ze wszystkich, uwzględnionych w projekcie, scenariuszy zmian klimatu. 
Najmniej niekorzystny kierunek zmian odnosi się do wyników w oparciu o dane ze 
scenariusza RCP 2.6, dla którego spadek wielkości dotyczy głownie wartości 
maksymalnych zarówno dla bliższej jak i dalszej przyszłości. Wielkości średnie jak i 
minimalne wykazują przeważnie tendencje wzrostową. Skrajnie niekorzystne 
wyniki uzyskano w oparciu o dane ze scenariusza RCP 8.5. Tendencja spadkowa 
dotyczy wartości uzyskanych zarówno dla bliższej jak i dalszej przyszłości. W 
przypadku przyszłości bliższej prognozowany spadek wielkości natężenia 
przepływu jest na poziomie 20%, natomiast dla dalszej przyszłości spadek ten 
osiągnie poziom 50% w stosunku do przepływu z okresu referencyjnego. Na 
podstawie danych wejściowych ze scenariuszy A1B i RCP 4.5 uzyskano wartości 
pośrednie. W obu przypadkach wyniki dla bliższej przyszłości odzwierciedlają 
warunki z okresu referencyjnego (w przypadku RCP 4.5 spadek wartości oscyluje 
w granicach 3%). Wyraźna tendencja spadkowa zaznacza się w perspektywie 
dalszej przyszłości, spadek przepływu na poziomie 15% uzyskano dla scenariusza 
RCP 4.5, natomiast o 30% uzyskano w oparciu o scenariusz A1B. 
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Rys. 19. Prognozowane modelem MIKE NAM wielkości natężenia przepływu, wg scenariuszy 
zmian klimatu wybranych do analiz modelowych, w podziale na wielolecia stanowiące tło 
porównawcze przyjęte w projekcie (1 – zakres zmienności ograniczony pierwszym i trzecim 
kwartylem, wewnątrz mediana; 2 – zakres nieodstających w obrębie 1 odchylenia 
międzykwartylowego; 3 –wartości odstające). 

 
Rys. 20. Symulowane modelem MIKE NAM średnie wielkości natężenia przepływu, wg czterech 
scenariuszy zmian klimatu wybranych do analiz modelowych. 
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Wielkości natężenia przepływu uzyskane w oparciu o dane ze scenariuszy 
klimatycznych RCP 2.6 i RCP 8.5, prezentują rozpiętość pasma dla uzyskanych 
przepływów w perspektywie do roku 2100. 

Analizy oparte o model ArcEGMO wykazały, że dla średniego przepływu MQ 
obserwuje się trend malejący, który ulega wzmocnieniu na koniec stulecia. W 
okresie 2021-2050 tylko w scenariuszu „worst-case“ RCP8.5 symulowany jest 
jednoznaczny spadek MQ (wszystkie realizacje). W przypadku pozostałych trzech 
scenariuszy (A1B, RCP4.5 oraz RCP2.6) jest natomiast kilka realizacji, które 
prowadzą do wzrostu MQ. Średnio dla okresu 2021-2050 można oczekiwać 
spadku wynoszącego 3-16%. W okresie 2051-2100 wszystkie 40 scenariuszy 
klimatycznych z jednym wyjątkiem, symuluje mniejszy przepływ średni niż w 
okresie referencyjnym 1981-2100. Jednocześnie różnice między czterema 
scenariuszami emisji (RCP8.5, A1B, RCP4.5 oraz RCP2.6) stają się większe. W 
scenariuszu „worst-case“ średni spadek wynosi 43%, podczas gdy scenariusz 
optymistyczny (RCP2.6) prowadzi do średniego spadku wynoszącego „tylko” 9%.  

Minimalny przepływ Qmin pokazuje porównywalnie silną zmianę i trend rosnący. 
W okresie 2021-2050 jest on trochę silniejszy i waha się średnio pomiędzy 110% 
(A1B) oraz 304% (RCP4.5). Niektóre obserwacje odstające wywołują nawet zmiany 
do +700%. Na koniec stulecia (2071-2100) dla Qmin symulowany jest wzrost 
wynoszący średnio 42-174%.  Wartości wydają się być bardzo duże (w 
porównaniu do MQ), jednak w rzeczywistości opierają się raczej na małych 
zmianach absolutnych (ok. 1-2m³/s). Założenie, że na przyszłość nie należy 
oczekiwać żadnych problemów w odniesieniu do wód niskich, byłoby w tym 
miejscu błędne. 

Przepływ maksymalny Qmax pokazuje początkowo nieznacznie pozytywny trend, 
który na koniec stulecia zmienia się w trend negatywny. Dla okresu 2021-2050 
Qmax zachowuje się podobnie jak Qmin. Scenariusz „worst-case“ prowadzi 
średnio do spadku wynoszącego 17%, podczas gdy pozostałe trzy scenariusze 
prowadzą do wzrostu wynoszącego 11-24%. W okresie 2071-2100 wyniki 
pokazują dużą niepewność, ze zmianami pomiędzy -209% i +147%. W trzech 
scenariuszach emisji (RCP8.5, A1B i RCP4.5) dochodzi do średniego spadku 
wynoszącego 41-136%. Optymistyczny scenariusz (RCP2.6) prowadzi do wzrostu o 
ok. 23%. Również Qmax jest wartością ekstremalną, która podobnie jak Qmin, 
może być tylko warunkowo odwzorowana przez model i scenariusze klimatyczne. 
Ponieważ w czasie procesu kalibracji zwracano szczególną uwagę na 
odwzorowanie średnich i niskich przepływów, to model ArcEgmo nie jest 
wzorcowany w zakresie symulacji ekstremalnych szczytów odpływów. Skutkiem 
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tego jest to, że Qmax wynoszący 685m³/s z obserwowanej serii czasowej 1981-
2010 stoi na przeciw Qmax 240-290 m³/s (w zależności od scenariusza emisji), a 
tym samym szczyt odpływu jest niedoszacowany o 50%.  

  

 

 

 

 

 

 

Rys. 21. Względne zmiany przepływu maksymalnego (Qmax), średniego (MQ) i minimalnego 
(Qmin) symulowane modelem ArcEgmo dla okresów 2021–2050 i 2071–2100 w porównaniu z 
okresem referencyjnym (1981–2010) wg czterech scenariuszy zmian klimatu. 

 

Uzyskane wyniki, oparte na różnych scenariuszach zmian klimatu, symulowane 
zarówno przy użyciu modeli MIKE NAM jak i ArcEGMO nie pozwalają na 
jednoznaczne określenie tempa zachodzących zmian. Na podstawie wyników nie 
można wnioskować, czy zjawiska ekstremalne (zarówno Qmax, jak i Qmin) na 
koniec stulecia będą mniej ekstremalne, gdyż w tym celu trzeba zbadać jeszcze 
dalsze czynniki, jak czas trwania i częstotliwość oraz wyżej wymienione. Jedynie 
spadek MQ wynoszący 9-43% na koniec stulecia wydaje się być bardzo 
prawdopodobny.  
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Pomimo rozbieżności opisanych w rozdziale 5, który prezentuje wnikliwą analizę 
uzyskanych wyników, należy podkreślić, ze ogólna tendencja symulacji 
analizowanego zjawiska jest podobna w obu podejściach metodycznych. 
Odchylenia obserwowane w szczegółowej analizie związane są przede wszystkim 
ze stopniem złożoności wykorzystywanych narzędzi. 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. Założenia konceptualne, stopień złożoności oraz 
zakres wskaźników opisujących modelowane środowisko w obu narzędziach jest 
wyrażony algorytmami w odmienny sposób. Jednak przeprowadzona ocena 
poprawności prowadzonych analiz, zarówno modelem MIKE NAM jak i ArcEGMO, 
pozwoliła uznać oba podejścia jako zdolne do oceny wpływu prognozowanych 
zmian klimatu na warunki hydrologiczne  

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. 
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 Załącznik nr 1 
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Załącznik nr 2A 
Hydrogramy z wartościami symulowanymi (czarny) i obserwowanymi (czerwony), generowane 
przez model MIKE NAM na końcowym etapie kalibracji, opracowane dla poszczególnych zlewni 
cząstkowych: 1 - zlewnia Nysy Łużyckiej od źródła do Mandau; 2- zlewnia Mandau; 3 - zlewnia 
bezpośrednia Nysy Łużyckiej od Mandau do Jędrzychowickiego Potoku; 4 - zlewnia Miedzianki. 
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nr 2 

nr 3 

nr 4 
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Załącznik nr 2B 
Hydrogramy z wartościami symulowanymi (czarny) i obserwowanymi (czerwony), generowane przez 
model MIKE NAM na końcowym etapie kalibracji, opracowane dla poszczególnych zlewni 
cząstkowych: 5 - zlewnia Witki; 6 - zlewnia Pließnitz; 7 - zlewnia Czerwonej Wody; 8 - zlewnia 
bezpośrednia Nysy Łużyckiej od Jędrzychowickiego Potoku do Skrody. 
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nr 7 

nr 8 
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Załącznik nr 3 
 

   

wodowskaz Podrosche 2 wodowskaz Podrosche 2 

wodowskaz Görlitz wodowskaz Görlitz 

wodowskaz Podrosche  wodowskaz Podrosche  

wodowskaz Zittau 1  wodowskaz Zittau 1  
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