R A P O R T

Zmiany klimatu
a zasoby wody
na Żywiecczyźnie
Jak je skutecznie chronić i budować

Raport „Zmiany klimatu a zasoby
wody na Żywiecczyźnie”
Zmiany klimatyczne, wynikające z nich nagłe zjawiska

budowa geologiczna i ukształtowanie terenu nie wy-

ją na zasoby wody na Żywiecczyźnie. By skutecznie je

czyzny. Górna i środkowa część zlewni Soły to strome

atmosferyczne oraz rozwój miast znacząco wpływachronić konieczne jest podjęcie działań adaptacyjnych,

które pozwolą na osiągnięcie efektu skali. Wymaga to
skoordynowanych działań wszystkich zaangażowa-

nych instytucji publicznych, samorządów, biznesu, or-

ganizacji pozarządowych, środowiska naukowego oraz
mieszkańców regionu.

starczają do uzupełnienia zasobów wodnych Żywiecstoki oraz mało przepuszczalne podłoże. Wzrost tem-

peratur zmienia strukturę opadów zimowych (deszcz
zamiast śniegu), co przyspiesza spływ powierzchniowy.
Tempo odpływu wody z Kotliny Żywieckiej jest 4-krotnie

szybsze niż średnia wartość dla Polski, co utrudnia skuteczne zatrzymywanie jej w regionie.

Aktualnie przeważają okresy z deficytem opadów nad

Główne ustalenia

okresami wilgotnymi, co długofalowo może utrudnić na-

trza na Żywiecczyźnie rosła w tempie ponad 3,5°C/100

nego dostępu do wody. Jak wskazują wyniki symulacji

W latach 1966-2020 średnia roczna temperatura powielat. Jeżeli trend się utrzyma, to po 2090 r. średnia roczna

temperatura w Bielsku-Białej wzrośnie dwukrotnie i wy-

niesie ok. 14-15°C. Oznacza to, że klimat regionu zbliży
się do klimatu północnych Włoch czy północnej Grecji.

turalną odbudowę zasobów wodnych oraz powszech-

zmian klimatu, dalsze zmiany warunków termicznych
i zasilania atmosferycznego zlewni wymuszą podejmo-

wanie działań, które ograniczą skutki m.in. powodzi i susz.
Dodatkowo, na Żywiecczyźnie zabudowa zwiększa się

Wzrost temperatury o 1°C oznacza wzrost parowania

w tempie ponad 1 km² na rok. W konsekwencji, w ciągu

na mniej śnieżne zimy, szybsze parowanie i odpływ wody,

o prawie 30 km². Intensyfikacja zabudowy i stały wzrost

wody o 32 mm na rok. Zmiany klimatyczne przełożą się

a tym samym słabsze zasilanie wód powierzchniowych
i podziemnych. Wpłynie to niekorzystnie na ogólny bilans
wody w regionie i utrudni uzupełnianie jej zasobów.

Rozwój sytuacji klimatycznej a zasoby wodne

niespełna 28 lat powierzchnia zabudowy zwiększyła się

powierzchni uszczelnionych ogranicza przepuszczanie
wód opadowych, potęgując zjawisko suszy. Z drugiej
strony może przyczynić się do zagrożenia występowania powodzi miejskich, tzw. powodzi błyskawicznych.

Istotnym problemem w powiecie żywieckim jest rów-

Wzrost temperatury sprawia, że od połowy lat 80-tych

nież niski poziom zwodociągowania niektórych gmin

partiach regionu o ponad 1 cm na rok. Wyższa tempe-

szość ich mieszkańców korzysta z indywidualnych ujęć

maksymalna pokrywa śnieżna obniża się w szczytowych
ratura przekłada się również na obieg wody, w tym na

zasilanie zasobów wodnych, dynamikę odpływu hydrologicznego (rzek i jezior) i bilans wodny. Problemy te po-

głębiają wzajemnie przeplatające się susze i wezbrania,

opady nawalne, bezśnieżne zimy i fale upałów. Zarówno

(m.in. Koszarawy, Rajczy, Świnnej, Milówki i Jeleśni). Więkwody. Długotrwałe deficyty opadów będą ograniczać
możliwość zaopatrzenia w wodę społeczności lokalnej.

Około 43% gleb użytkowanych rolniczo na Żywiecczyźnie

cechuje duża podatność na suszę rolniczą. To głównie

gleby piaszczyste i piaszczysto-gliniaste, które mają

słabe właściwości retencyjne. Dodatkowo, monokultu-

cjonowanie nadwyżek opadów w okresach chłodnych, co

pym poszyciem leśnym wpływają niekorzystnie na wa-

opadu zwłaszcza w okresie lata bądź po bezśnieżnych zi-

rowe lasy świerkowe, z grubą warstwą igliwia oraz skąrunki hydrologiczne. Jednocześnie, obumieranie lasów

utrudnia skuteczne zatrzymywanie wody, zwłaszcza na
stokach wzniesień.

Jak chronić zasoby wody na Żywiecczyźnie?

pozwoli na ograniczenie negatywnych skutków deficytów
mach. Podjęte działania muszą być długofalowe i oparte
o współpracę wszystkich podmiotów i instytucji zaanga-

żowanych w zarządzanie zasobami wodnymi, dystrybucję
wody, a także zagospodarowanie przestrzenne.

Oprócz działań przeciwdziałających zmianom klimatu

Największy efekt przyniosą działania adaptacyjne, podej-

konieczne jest też budowanie świadomości społecznej na

szenie intensywności przyszłych zjawisk ekstremalnych.

do wdrażania rozwiązań sprzyjających retencji w lasach, na

mowane z wyprzedzeniem i ukierunkowane na zmniejZ tego względu niezbędne jest zwiększenie retencjonowania wody na terenie zlewni Soły. Wymaga to zmiany

w gospodarowaniu wodą zarówno w skali regionu, jak i indywidualnych gospodarstw domowych. Ważne jest reten-

temat problemów wodnych. Obejmuje to tworzenie zachęt

terenach rolnych, w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach, a także na poziomie samorządów. Działania

te powinny godzić dbałość o środowisko naturalne i rozwój
gospodarczy regionu.

Scenariusze zmian klimatu na Żywiecczyźnie
Optymistyczny

Pośredni

Pesymistyczny (obecny trend)

Średnia temperatura roczna

Średnia temperatura roczna

Średnia temperatura roczna

Skutki: wzrost temperatury

Skutki: większe ryzyko intensywnych

wzrasta poniżej 2°C do 2100 r.

wzrasta o 2,5-3°C do 2100 r.

powietrza zwiększy ryzyko suszy

wzrasta o 5°C do 2100 r.

susz rolniczych oraz spadek

atmosferycznej i rolniczej,

poziomu wód powierzchniowych

a także spadku poziomu wód

i podziemnych (susze hydrologiczne

powierzchniowych

i hydrogeologiczne)

Propozycje działań:

Propozycje działań:

Propozycje działań:

–

Edukacja i podnoszenie

Działania z wariantu

Działania z wariantu pośredniego

świadomości dotyczącej

optymistycznego uzupełnione o:

uzupełnione o:

retencji wody

–

rozbudowę małej i dużej retencji

–

zalesianie

(również w rolnictwie)

–

optymalizację działania

–

Zrównoważone korzystanie
z zasobów wodnych

–
–

–

uwzględnianie powierzchni

Inwestycje w infrastrukturę

przepuszczalnych w projektach

retencyjną

infrastrukturalnych i rozbudowy

Optymalizacja dystrybucji wody

miejskiej

infrastruktury retencyjnej

oraz zmniejszenie wykorzystania
wody w procesach produkcyjnych

Metodologia raportu

Raport został opracowany przez klimatologów i hydrologów z firmy Wind-Hydro na zlecenie Koalicji „Dbamy
o wodę”. Opracowanie przygotowano w oparciu o dostępne dane meteorologiczne, klimatyczne, geologiczne

i hydrologiczne. Do przeprowadzenia analiz warunków klimatycznych regionu użyto danych pomiarowo-ob-

serwacyjnych ze stacji IMGW-PIB w Bielsku-Białej (Aleksandrowice), która jest stacją meteorologiczną I rzędu
(tj. zawiera zarówno najlepsze jakościowo dane meteorologiczne, jak i dla najszerszego zakresu elementów

meteorologicznych). Położenie stacji na granicy Żywiecczyzny pozwala na użycie dostępnych serii danych

jako wartości referencyjnych do diagnozy obecnych trendów zmian klimatu, jak i oczekiwanych zmian w przyszłości (ze względu na niewielkie przestrzennie różnice w scenariuszowych projekcjach klimatu).

W ocenie wariantów rozwoju sytuacji hydrologicznej na Żywiecczyźnie zostały wykorzystane globalne scenariusze emisyjne RCP oraz dane projektu EURO-CORDEX – jako jedne z najczęściej stosowanych źródeł w badaniach nad regionalnymi zmianami klimatu.

Wpływ zmian klimatu na zasoby wodne w regionie
W latach 19662020 średnia roczna
temperatura powietrza
na Żywiecczyźnie rosła
w tempie ponad

3,5°C

Od 40 lat pokrywa śnieżna
w szczytowych partiach
obniża się o ponad

na 100 lat

ok. 15°C
(klimat północnych Włoch)

1 cm/rok

tyle w 2090 roku może
wynieść średnia roczna
temperatura w Bielsku-Białej
- kontynuacja trendu

Wpływ zmian klimatu na strukturę i intensywność opadów

Zmienia się struktura opadów.
Rzadsze są opady długotrwałe
o małej intensywności,
a częstsze opady intensywne.

Wzrasta wydajność opadów
nawalnych (+14 mm/ 100
lat). Zwiększą one erozję oraz
ryzyko strat powodziowych.

Dłuższe okresy bez opadów
w połączeniu z większym
parowaniem zwiększają
ryzyko głębokiej suszy.

Koalicja „Dbamy o wodę”

również działalność badawczą oraz edukacyjną wokół

nia partnerstwa podmiotów publicznych, prywatnych

będzie promować dobre praktyki oraz przedstawiać

Koalicja Dbamy o Wodę to inicjatywa na rzecz budowaoraz pozarządowych. Założycielami Koalicji są firmy
działające w regionie – Żywiec Zdrój i Grupa Żywiec.

W trosce o ochronę zasobów wodnych Żywiecczyzny

Koalicja będzie pracować nad rozwiązaniami i podej-

mować działania na rzecz małej retencji, prowadząc

zagadnień hydrologicznych i klimatycznych. Koalicja
korzyści wynikające z wdrażania rozwiązań retencyjnych na poziomie lokalnym i ogólnopolskim. Celem jest

budowanie porozumienia między lokalnymi społeczno-

ściami, samorządami i instytucjami, aby poprzez wspólne działania inspirować inne regiony Polski.

Zapraszamy do współpracy w ramach Koalicji wszystkich, którzy chcą dbać
o zasoby wodne na Żywiecczyźnie.
Piotr Popa, rzecznik Koalicji „Dbamy o wodę” I e-mail: koalicja@dbamyowode.pl I tel. +48 501 724 864
www.dbamyowode.pl I www.facebook.com/dbamyowode
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