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Diagnoza obecnych i oszacowanie przyszłych zasobów wodnych
Celem diagnozy obecnych i oszacowania
przyszłych zasobów wodnych jest wypracowanie strategii Zintegrowanego Zarządzania Zasobami Wodnymi z uwzględnieniem zmian klimatu przy założeniu, że
szczegółowe cele środowiskowe są zdefiniowane przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Na tej podstawie będzie możliwa analiza presji i ograniczeń środowiskowych, ekonomicznych i społecznych jako
bazy do opracowania strategicznych
wskazówek dla procesu planowania
i wniosków dotyczących możliwości spełnienia wymagań RDW w kontekście prognozowanych zmian klimatu.
W zakresie zasobów wód przeprowadzono analizę stanu początkowego zasobów wodnych odnoszącą się do okresu
referencyjnego (1971-1990) dla projektu
KLIMAT. Następnie na podstawie wyników modelowania scenariuszy zmian klimatu Polski do 2030 r. jest planowane
opracowanie prognozy stanu zasobów
wód dla lat przyszłych.
Obecne zasoby wód powierzchniowych
zostały określone obszarowo przez odpływ jednostkowy na podstawie danych
pochodzących z pomiarów prowadzonych przez Państwową Służbę Hydrologiczno-Meteorologiczną. Dane te uzyska-

no z Centralnej Bazy Danych Historycznych IMGW. Dla każdego z 530 wodowskazów mających ciąg przepływów
z okresu referencyjnego wyliczono wartości średnie, miesięczne i sezonowe (pory
roku) oraz średnie, minimalne i maksymalne z tego samego okresu.
Wartości odpływu jednostkowego uzyskano przez wyznaczenie zlewni różnicowych dla wodowskazów. Każdy wodowskaz reprezentuje zlewnię różnicową
między nim a wodowskazami zlokalizowanymi hydrograficznie powyżej. Współczynnik odpływu jednostkowego wyliczono przez podzielenie przyrostu zasobu, tj.
odpowiedniej charakterystyki na wodowskazach, przez przyrost zlewni, czyli
wielkość zlewni różnicowej.
Obecnie dla ok. 5,5% (17 tys. km2) powierzchni Polski nie ma pomiarów wodowskazowych z okresu referencyjnego.
Jest to głównie obszar na północy – zlewnie rzek Przymorza oraz rzek wpadających do Zalewu Wiślanego, a także niewielkie obszary zlewni rzek odprowadzających wody do zlewni poza granicami
Polski. Dla tych obszarów zasób jednostkowy przypisano z przylegającej doń
zlewni różnicowej lub na podstawie innych
dostępnych danych CBDH.

Rozkład przestrzenny wodowskazów mających
ciągi przepływów wody w latach 1971-1990
w Centralnej Bazie Danych Historycznych
IMGW-PIB oraz ich zlewnie różnicowe

Przepływy średnie SSQ w latach 1971-1990 w poszczególnych miesiącach i sezonach roku w przekrojach wodowskazowych dorzecza Odry
w Polsce
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Opracowana reprezentacja zasobów
przedstawia zasoby obszarowo, co pozwala na wykonanie analiz, które są podstawą sklasyfikowania obszaru Polski ze
względu na zagrożenie deficytem wody.
Użycie technologii Geograficznych Systemów Informacyjnych (GIS) umożliwia
przekształcanie danych jednostkowych
na różne podziały obszarowe Polski, m.in.
w celu uzyskania wartości odpływu jednostkowego w regularnej siatce punktów.
W ten sposób można uszczegółowić rozkład przestrzenny odpływów jednostkowych i jednocześnie dopasować reprezentację przestrzenną wyników do siatki
modelu wykorzystywanego do oszacowania zmiany klimatu. W przypadku wykorzystania wyników modelu dla okresu 2010-2030 zapewniłoby to jednolitość
reprezentacji zasobów referencyjnych
i przyszłych
Przyszłe zasoby wodne związane ze
zmianami klimatu zostaną oszacowane
na podstawie wyników regionalnego modelu klimatycznego RegCM oraz statystyczno-empirycznych modeli klimatu.
Wyniki te będą bazą do określenia zmian
przyszłych charakterystyk hydrologicznych dla okresu 2010-2030 oraz dla końca XXI wieku w ujęciu dla wybranych scenariuszy klimatycznych.

Rozkład wartości odpływu jednostkowego dla zlewni różnicowych

Przygotowując się do oszacowania przyszłych zasobów wodnych przeprowadzono próbę asymilacji dwóch zestawów danych wynikowych modelu RegCM z roku 1997. Dane te zostały zasymilowane
do systemu GIS i poddane przetworzeniu.
Otrzymano rozkłady przestrzenne dla
zmiennych obrazujących odpływy jednostkowe.
Baza danych o zasobach obecnych oraz
przyszłych (wartości zmiany) będzie produktem udostępnionym zewnętrznym odbiorcom wyników projektu KLIMAT, wśród
których dwie główne grupy to planiści
i decydenci. Dane o zasobach wód powinny stanowić element wiedzy koniecznej do podejmowania właściwych decyzji
planistycznych.

Przykład asymilacji wyników dotyczących odpływu jednostkowego dla roku 1997 z dynamicznego
dmodelu klimatycznego RegCM do oprogramowania GIS

