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Wstęp
 Kontekst
 Krajowy Plan Adaptacji do Zmian Klimatycznych (KPAZK) a Zasoby
wodne
 Wiedza
 Ilościowe zarządzanie zasobami wodnymi
 Wprowadzenie tematu zmian klimatycznych (ZK) w plany
zarządzania wodami w dorzeczach (Generalny Plan Zarządzania
Gospodarką Wodną - GPZGW)

 Oszczędność wody

Kontekst: Struktura Francji widziana poprzez główne
dorzecza i planowanie gospodarki zasobami wodnymi
1964 : Agencje wodne ds. pomocy
finansowej na rzecz zrównoważonego
zarządzania zasobami i ekosystemami
wodnymi (rozmiar i koszt zanieczyszczenia
/zachęty finansowe)

Administracja państwowa:
działania reglamentacyjne ze strony
Państwa dotyczące korzystania z
zasobów (pozwolenia na pobór
wody, przestrzeganie wymogów dot.
odprowadzania wód)

Komitety gospodarki wodnej: instytucje
decydujące w kwestiach wdrażania polityki
wodnej na obszarach dorzeczy
samorządy + użytkownicy wód + państwo

Wdrażanie GPZGW
Program pomocy
finansowej agencji
wodnych

Program Środków
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KPAZK i gospodarka wodna
Pogłębianie wiedzy na temat wpływu
zmian klimatycznych (ZK) na ekosystem
wodny oraz efektów ewentualnych planów
adaptacyjnych

WIEDZA

Opracowanie skutecznych narzędzi
do obserwacji zaburzeń równowagi
strukturalnej, niedoboru zasobów
i suszy w kontekście ZK

Harmonizacja rozwoju działań
i zagospodarowania terenu
uwzględniająca lokalnie występujące
zasoby wodne
Planowanie z uwzględnieniem ZK w
projektach GPZGW oraz
w programie działań agencji
Zwiększenie oszczędności wody
i zapewnienie większej efektywności
wykorzystania zasobów

ILOŚCIOWE ZARZĄDZANIE
ZASOBAMI WODNYMI

UWZGLĘDNIENIE
ZMIAN KLIMATYCZNYCH W
GPZGW
OSZCZĘDNOŚĆ WODY
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Wiedza
Badanie prospektywne na poziomie krajowym: EXPLORE 2070

 Metodologia: przyszłe zasoby wodne, przyszłe potrzeby (zmiany
demograficzne, społeczne...) i oszacowanie strategii adaptacyjnych
 Główne wyniki : konieczność rozszerzenia działań dotyczących
uwarunkowań lokalnych, międzysektorowych i strategii
adaptacyjnych

 Cele : rozwój tego narzędzia, pomocnego przy podejmowaniu
decyzji na szczeblu lokalnym i krajowym, przekrojowe włączanie
tematu ZK w opracowywanie polityki lokalnej
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Wiedza
Badanie prospektywne na poziomie krajowym: EXPLORE 2070

 Metodologia: przyszłe zasoby wodne, przyszłe potrzeby (zmiany
demograficzne, społeczne...) i oszacowanie strategii adaptacyjnych
 Główne wyniki : konieczność rozszerzania działań dotyczących
uwarunkowań lokalnych, międzysektorowych i strategii
adaptacyjnych
 Cele : rozwój tego narzędzia, pomocnego przy podejmowaniu
decyzji na szczeblu lokalnym i krajowym, przekrojowe włączanie
tematu ZK w opracowywanie polityki lokalnej
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Wiedza
Prospektywa
 Etude prospective au niveau
national : EXPLORE 2070
społecznogospodarcza
i demograficzna



Méthodologie



Principaux résultats


Objectifs
Hydrologia
wód
powierzchniowych

Strefa przybrzeżna

Integracja i
analiza
systematyczna

Hydrologia wód
podziemnych

Ekosystemy wodne

Oszacowanie kosztów strategii
adaptacyjnych
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Wiedza
ISTNIEJĄCE ZASOBY

Wody powierzchniowe
Wody podziemne

ZAPOTRZEBOWANIE
Zastosowania
Zaopatrzenie w wodę pitną
Energetyka
Przemysł
Rolnictwo
Potrzeby środowiskowe
natężenie przepływu wody/zapora
(ekologia, bezpieczeństwo nuklearne,
,
nawigacja)
Transfer wód między dorzeczami

EXPLORE 2070 = KONFRONTACJA
ISTNIEJĄCYCH ZASOBÓW
Z ZAPOTRZEBOWANIEM W WODĘ
→ DEFICYT
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Wiedza

Podział Francji na
100 dorzeczy
(średnio 5000
km² powierzchni)
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Wiedza
Ograniczenia i wątpliwości:

- Współdziałanie złożonych procesów (klimat, hydrologia, ekosystem,
gospodarka, tło społeczne...), trudnych do opisania w całej ich złożoności
- Konieczność przedstawienia założeń zależnych od wyborów politycznych,
ograniczeń związanych z modelowaniem, dostępności danych

- Przestrzenny i czasowy wymiar ZK nie zawsze odpowiada wymiarowi
podejmowanych działań oraz projektów
- Badanie prospektywne nie stanowi prognozy : trudności komunikacyjne na
linii polityka-użytkownicy
Pomimo tych ograniczeń i wątpliwości możliwe jest nakreślenie pewnych
tendencji
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Wiedza
 Scenariusze tendencji:

 Ustalenie parametrów (wartość / natężenie przepływu wody/
zapora) i priorytetów korzystania z zasobów

 Scenariusze zastosowania:


Strategia 1 – Umiar w używaniu zasobów. Pierwszeństwo dla bardziej wydajnego
wykorzystywania zasobów wodnych



Strategia 2 – Zwiększenie zapotrzebowania na wodę: Pierwszeństwo dla produkcji
rolnej i przemysłowej, bez dodatkowych nakładów na zwiększenie wydajności
wody;



Strategia pośrednia: Poszukiwanie skuteczniejszych narzędzi wykorzystywania
zasobów bez uszczerbku dla produkcji rolniczej i przemysłowej;
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Wiedza
Badanie prospektywne na poziomie krajowym: EXPLORE 2070

 Metodologia: przyszłe zasoby wodne, przyszłe potrzeby (zmiany
demograficzne, społeczne...) i oszacowanie strategii adaptacyjnych
 Główne wyniki : konieczność rozszerzenia działań dotyczących
uwarunkowań lokalnych, międzysektorowych i strategii
adaptacyjnych
 Cele : rozwój tego narzędzia, pomocnego przy podejmowaniu
decyzji na szczeblu krajowym i lokalnym, przekrojowe włączanie
tematu ZK w opracowywanie polityki lokalnej
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Pierwsza uwaga
Deficyty w zasobach wodnych (równowaga zapotrzebowanie/zasoby) powstałe w wyniku
zmian klimatycznych (scenariusz tendencyjny) wzrastają i są coraz poważniejsze
Zmiana w stopniu
zaspokajaniades
potrzeb
całkowitych
w%
%
totaux en
besoins
de la satisfaction
Évolution
Wskaźnik niezaspokojenia potrzeb w %

StanActuel
aktualny

Stan
tendencyjny
Tendanciel
W okresie pięcioletnim jeden rok bardzo suchy
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Druga
uwaga
Deuxième
enseignement
Żadna zdes
trzech
strategii
adaptacyjnych
nie ne
przewiduje
która
istnieje
Aucune
trois
stratégies
d’adaptation
parvientrównowagi,
à rétablir un
équilibre
aktualnie między potrzebami a zasobami
besoin/ressource proche de la situation actuelle
W
okresiequinquennale
pięcioletnim jedensèche
rok bardzo
Année
suchy

Actuel
Stan aktualny
Zmiana w stopniu
Évolution
de la non
niezaspokajania
potrzeb
satisfaction
des
besoins
całkowitych
w%
totaux
en %

Strategia
1 – Umiar
w korzystaniu z
Stratégie
1 - Sobriété
zasobów

Stratégie
Strategia intermédiaire
pośrednia

Strategia
2 –2
Zwiększenie
Stratégie
- Besoins
zapotrzebowania
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Wiedza
Badanie prospektywne na poziomie krajowym: EXPLORE 2070

 Metodologia: przyszłe zasoby wodne, przyszłe potrzeby (zmiany
demograficzne, społeczne...) i oszacowanie strategii adaptacyjnych
 Główne wyniki : konieczność rozszerzenia działań dotyczących
uwarunkowań lokalnych, międzysektorowych i strategii
adaptacyjnych
 Cele : rozwój tego narzędzia pomocnego przy podejmowaniu
decyzji na szczeblu krajowym i lokalnym, przekrojowe włączanie
tematu ZK w politykę lokalną (rolnictwo, zagospodarowanie terenu,
energetyka) opracowywaną wokół zagadnienia zasobów wodnych
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Wiedza
 Wyniki badania Explore 2070 i wykorzystywane w dorzeczach :

 Klimat: temperatura, średnie miesięczne opady

 Zasoby wodne : średnie miesięczne przepływy, roczne zasilanie
wód podziemnych
 Zapotrzebowanie na wodę
 + Metodologia opracowywania i oceny strategii adaptacyjnych

16

Wiedza
Zastosowanie na obszarach zlewisk:
przykładowe realizacje
 Garonne 2050 : współtworzenie
strategii / podkreślenie znaczenie
projektu zapory wodnej w obliczu ZK:
opis konsekwencji ZK ; współtworzenie
strategii przy udziale przedstawicieli
różnych sposobów wykorzystywania
zasobów; strategie uwzględniające
korzystanie z wód na cele rolnicze i
środowiskowe (minimalny przepływ);
trwa przekazywanie wyników lokalnym
podmiotom zainteresowanym tematem

http://www.garonne2050.fr/
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Wiedza
Zastosowanie na obszarach zlewisk: przykładowe realizacje
 Artois-Picardie: wprowadzenie tematu ZK w ocenę jakości: zestawienie
przepływów oszacowanych w badaniu Explore na okres 2050 - 2100 ze
zmianami klimatycznymi w modelu charakterystyki jakości wód:
poważne wątpliwości dotyczące wyników (roczne sumy opadów w
modelu nie uwzględniają odchyleń miesięcznych, które nasilają się w
wyniku ZK) tendencje do wzrostu stężenia zanieczyszczeń, aktywności
biologicznej i ryzyka eutrofizacji

Węgiel całkowity w rzece

Węgiel ogólny (gC/m3)

Wyrzut

Scenariusz
referencyjny (z
podłączeniem)

Scenariusz
prospektywny
(bez
podłączenia)

Górny bieg rzeki

Dolny bieg rzeki

18

Ilościowe zarządzanie zasobami
wodnymi
CEL

Ilość pobierana z określonej masy wody= gwarancja
prawidłowego funkcjonowania ekosystemów wodnych

Wszelki pobór wody, powyżej pewnego progu, powinien
GRANICE
ZARZADZANIA wymagać stosownego oświadczenia lub pozwolenia wydanego
ILOŚCIOWEGO przez prefekta departamentu
Pobór wody podlega opłacie pobieranej przez agencje wodne.

W przypadku niedoboru
NARZĘDZIA/ (zaburzona równowaga
POMOC
miedzy potrzebami
a zasobami) → progi są
podwyższone,
a opłata wzrasta.

W przypadku niedoborów wywołanych
głównie przez pobory na cele rolnictwa
→ jedynie organy zarządzania
zbiorowego pobrań nawadniających
są odpowiedzialne za dystrybucję
pobieranych ilości na różnych
użytkowników rolniczych
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Ilościowe zarządzanie zasobami
wodnymi
zapotrzebowanie : zapobieganie
wyciekom, wydajność i skuteczna
modyfikacja praktyk uprawy roślin w
rolnictwie
- Przykład : pomoc finansowa w ramach
Programu Ochrony Środowiska Naturalnego
umożliwiającego przechodzenie z jednej
uprawy (kukurydza) na inną (sorgo/soja),
która potrzebuje mniejszej ilości wody w
okresach mniej krytycznych (niskie
przepływy w lecie)
- Agencja wodna : polityka motywacyjna

Propozycja dzialan:
- Ponowne użycie ścieków
- zastępcze baseny wodne
(zastąpienie objętości pobranych w
czasie niskiego poziomu wód
przez objętości pobrane w czasie
wysokiego poziomu wód)→ w
ramach projektów terenowych
(działanie budowli i środków
powinno być zapewnione z
uwzględnieniem wpływu ZK, tj.
mniejszej ilości opadów etc…)
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Ilościowe zarządzanie zasobami
wodnymi
zapotrzebowanie: zapobieganie
wyciekom, wydajność i modyfikacja
praktyk uprawy roślin w rolnictwie
- Przykład : pomoc finansowa w ramach
Programu Ochrony Środowiska Naturalnego
umożliwiająca przechodzenie z jednej uprawy
(kukurydza) na inną (sorgo/soja), która
potrzebuje mniejszej ilości wody w okresach
mniej krytycznych (niskie przepływy w lecie)
- Agencja wodna: polityka motywacyjna

Propozycja działań:
- ponowne użycie ścieków
- zastępcze baseny wodne
(zastąpienie objętości pobranych w
czasie niskiego poziomu wód
przez objętości pobrane w czasie
wysokiego poziomu wód)→ w
ramach projektów terenowych
(działanie budowli i środków
powinno być zapewnione z
uwzględnieniem wpływu ZK, tj.
mniejszej ilości opadów etc…)

Projekty terytorialne:
poszukiwanie konsensusu w kwestii projektów zastępczych
→ WSZYSTKIE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PROPOZYCJI DZIALAŃ I
ZAPOTRZEBOWANIA, lepsza skuteczność dzięki KONCENTRACJI na danym
TERYTORIUM
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Wprowadzenie tematu ZK w
GPZGW
 Biała księga o adaptacji do zmian klimatycznych, sprawozdanie dla
Parlamentu Europejskiego (14 listopada 2012) oparte na ocenie
GPZGW 2010 2015 → w przyszłych GPZGW konieczne jest
sprawdzenie zgodności GPZGW ze ZK
 Nadzór krajowy/ ożywienie usług w dorzeczach : plany GPZGW
powinny uwzględnić minimalny zakres w obecnym cyklu i większy
zakres w przyszłym cyklu
 Analiza skutków (prace w dorzeczach), sprawdzenie środków
GPZGW, identyfikacja środków typu „ no regret ” (korzystnych
nawet bez wpływu ZK; często już obecne, ale nie zidentyfikowane
jako rezultat adaptacji do ZK), upewnić się, że najbardziej
kosztowne i długotrwałe środki są nadal skuteczne w obliczu ZK
 Wskazówki dla kolejnego cyklu 2022 2027: wykorzystanie analiz
wpływu i zagrożeń wód w dorzeczach do opracowania strategii
adaptacyjnej, zastosowanie kontroli umożliwiającej śledzenie
wpływu ZK, ocena wpływu ZK na znaczenie zasobów wodnych…
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Oszczędność wody
WSPARCIE finansowe = subwencje agencji wodnych → rodzaje
działań :
 Odzyskiwanie wód deszczowych (uświadomienie)
 Analizy/prace nad sieciami zasilającymi w wodę pitną (związane ze
WSPACIEM legislacyjnym → diagnostyka + minimalna wydajność)
 Usprawnienie procesów przemysłowych, tak aby pobierały mniej
wody
 Zastępcze zbiorniki wodne: finansowane wyłącznie jeżeli są objęte
projektem terytorialnym



→ Każde dorzecze jest inne, dlatego skala tych działań jest
dostosowana do specyfiki danego obszaru
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