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Transgraniczna współpraca w zakresie lokalnych działań adaptacyjnych do zmian klimatu

Grenzüberschreitende Zusammenarbeit im Bereich der Lokalen Anpassungsmaßnahmen an den Klimawandel

Głównym celem projektu jest przygotowanie regionu 
transgranicznego Polski i Saksonii do nadchodzących 
zmian klimatu na poziomie lokalnym poprzez koordynację 
współpracy w dziedzinie ekologii pomiędzy instytucjami oraz 
społeczeństwem. 

Vorbereitung der grenzüberschreitenden Region in Polen und Sach-
sen auf den kommenden Klimawandel auf lokaler Ebene
durch die Koordinierung der Zusammenarbeit im Bereich der Öko-
logie zwischen den Institutionen und der Bevölkerung. 

Wyznaczono 3 cele szczegółowe projektu:
1. Przygotowanie transgranicznych propozycji adaptacji do 
zmian klimatu.
2. Koordynacja i intensyfikacja współpracy instytucjonalnej 
wspierającej rozwój kompetencji w zakresie transgranicznych 
działań adaptacyjnych do zmian klimatu.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców 
regionu przygranicznego związanych ze skutkami zmian 
klimatu.   

Es wurden 3 spezifische Ziele des Projektes gesetzt:
1. Vorbereitung von grenzüberschreitenden Vorschlägen für 
Anpassung an den Klimawandel.
2. Koordinierung und Intensivierung der institutionellen Zusamme-
narbeit, die die Entwicklung von Kompetenzen auf dem Gebiet der 
grenzüberschreitenden Anpassungsmaßnahmen an den Klimawan-
del unterstützt.
3. Gestaltung der umweltbewussten Haltung der Bewohner von der 
Grenzregion im Bezug auf die Folgen des Klimawandels.
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Beispiele für ergriffene Maßnahmen
im Rahmen des Projekts TRANSGEA
Diagnoza warunków hydroklimatycznych oraz zmian klimatu 
w powiatach obszaru wsparcia
    Jedną z najistotniejszych kwestii związanych ze środowiskiem na-
turalnym w ostatnich latach są zmiany klimatu. Ich zakres, przebieg, 
scenariusze, a przede wszystkim przyczyny są przedmiotem sporów 
już nie tylko naukowców, ale i polityków oraz organów administra-
cyjnych. Do najważniejszych problemów wynikających z obserwo-
wanych i prognozowanych zmian klimatu należą m.in. określenie 
stopnia zmian klimatu w przyszłości oraz jakie działania mogą przy-
czynić się do ich zmniejszenia. W skali lokalnej znacznie istotniejsze 
wydają się być jednak kwestie dotyczące adaptacji do zmian klimatu. 
Niezależnie od przyjętego scenariusza, zmiany klimatu mogą w przy-
szłości znaleźć odzwierciedlenie w funkcjonowaniu wielu sektorów 
społeczno-ekonomicznych. 
 Charakterystyka warunków hydroklimatycznych regionu pogranicza 
polsko-saksońskiego została opracowana przez Instytut Meteorolo-
gii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w oparciu 
o dane z sieci stacji meteorologicznych IMGW-PIB (Polska) i DWD (Sak-
sonia). Dane obejmowały lata 1971-2015 i dotyczyły takich elemen-
tów i zjawisk meteorologicznych jak: temperatura powietrza, opady 
atmosferyczne, pokrywa śnieżna, prędkość wiatru oraz burze atmos-
feryczne. Ponadto, w analizach wykorzystano również dane z pro-
jekcji klimatycznych do 2100 r., opracowanych dla regionu wsparcia 
w ramach projektów KLAPS i NEYMO. Podsumowanie przeprowa-
dzonych analiz zawiera publikacja pt. „Zmiany klimatu w obszarze 
wsparcia”, z którą zainteresowane osoby mogą zapoznać się na stro-
nie projektu (Rys. 1, 2). 

Rys. 2. Rozkład przestrzenny średniej rocznej sumy opadów 
atmosferycznych w regionie wsparcia dla lat 1971-2015.  

Abb. 2 Räumliche Verteilung der durchschnittlichen jährlichen 
Niederschlagsmenge in der Förderregion für die Jahre 1971-2015.

Rys. 1. Publikacja „Zmiany klimatu 
w obszarze wsparcia”. 

Abb. 1 Publikation „Klimawandel im 
Fördergebiet“.

Wykonane analizy pokazały, że już aktualnie obserwujemy znaczą-
cy wzrost temperatury powietrza w obszarze pogranicza polsko-
-saksońskiego i m. in. wzrost  częstości występowania dni upalnych 
i gorących. W odniesieniu do opadów atmosferycznych nie ma jed-
nolitych tendencji, ale należy jednak podkreślić, że na części obsza-
ru notowana jest tendencja spadkowa sum opadów przy równocze-
snym wzroście opadów silnych i liczby dni bez opadów. 
 Aktualnie występujące tendencje w większości znajdują odzwiercie-
dlenie również w prognozach zmian klimatu do końca XXI w. Wszyst-
kie rozpatrywane scenariusze zmian klimatu sugerują dalszy wzrost 

temperatury w przyszłości. W przypadku projekcji dotyczących opa-
dów atmosferycznych przewidywany jest spadek ilości i częstości 
występowania opadów, co przy wzroście częstości opadów silnych 
i dni bez opadów wskazuje, że w przyszłości może nastąpić wzrost 
liczby przypadków zdarzeń ekstremalnych, związanych zarówno 
z występowaniem deszczy nawalnych, jak i okresów bezopadowych. 
W połączeniu ze spodziewanym wzrostem temperatury powietrza 
spadek częstości opadów może przyczynić się do intensyfikacji zja-
wiska suszy. 

Diagnose der hydroklimatischen Bedingungen und des 
Klimawandels in den Landkreisen des Fördergebiets  
   Eine der wichtigsten Fragen im Zusammenhang mit der Umwelt 
in den letzten Jahren ist der Klimawandel. Ihre Reichweite, Verlauf, 
Szenarien, und vor allem die Ursachen sind nicht nur Gegenstand 
der Streitigkeiten von Wissenschaftlern, sondern auch von Politi-
kern und Verwaltungsbehörden. Zu den wichtigsten Problemen, die 
sich aus beobachteten und prognostizierten Klimaveränderungen 
ergeben, gehören u.a. Bestimmung des zukünftigen Ausmaßes des 
Klimawandels und welche Maßnahmen zu ihrer Reduzierung bei-
tragen können. Auf lokaler Ebene scheinen Fragen der Anpassung 
an den Klimawandel jedoch viel wichtiger zu sein. Unabhängig vom 
gewählten Szenario könnte sich der Klimawandel in Zukunft auf das 
Funktionieren vieler sozioökonomischer Sektoren auswirken. 
Die Charakteristik der hydroklimatischen Verhältnisse der pol-
nisch-sächsischen Grenzregion wurde vom Institut für Meteorolo-
gie und Wasserwirtschaft - Nationales Forschungsinstitut auf der 
Grundlage von Daten aus dem Netz der Wetterstationen IMGW-PIB 
(Polen) und DWD (Sachsen) entwickelt. Die Daten betrafen die Jah-
re 1971-2015 und bezogen sich auf solche Elemente und meteoro-
logische Phänomene wie Lufttemperatur, atmosphärischer Nieder-
schlag, Schneedecke, Windgeschwindigkeit und atmosphärische 
Stürme. Darüber hinaus wurden Daten aus Klimaprojektionen bis 
2100 herangezogen, die für die Förderregion im Rahmen der Projek-
te KLAPS und NEYMO entwickelt wurden. Eine Zusammenfassung 
der durchgeführten Analysen enthält die Publikation mit dem Titel 
"Klimawandel im Förderbereich", mit dem sich Interessierte auf der 
Projektwebsite vertraut machen können (Abb. 1, 2).
 Die durchgeführten Analysen haben gezeigt, dass wir schon jetzt 
einen deutlichen Anstieg der Lufttemperatur im Gebiet der pol-
nisch-sächsischen Grenzregion und unter anderem die Zunahme der 
Häufigkeit von drückend heißen und heißen Tagen beobachten. In 
Bezug auf den Niederschlag gibt es keine einheitlichen Trends, aber 
es sollte betont werden, dass in dem Teil des Gebiets ein Abwärts-
trend der Niederschlagsmengen bei gleichzeitiger Zunahme des 
starken Niederschlags und der Anzahl der Tage ohne Niederschlag 
vorliegt. 
 Die aktuellen Trends spiegeln sich auch in den Prognosen des Klima-
wandels bis zum Ende des 21. Jh.s. wider. Alle betrachteten Szenari-
en des Klimawandels deuten auf einen weiteren Temperaturanstieg 
in der Zukunft hin. Bei Niederschlagsprognosen wird ein Rückgang 
der Niederschlagsmenge und -häufigkeit vorhergesagt, was mit zu-
nehmender Häufigkeit von Starkniederschlägen und Tagen ohne 
Niederschläge darauf hindeutet, dass es in Zukunft zu einem An-
stieg der Anzahl von Extremereignissen kommen kann, die sowohl 
auf das Auftreten vom Starkregen als auch auf regenfreie Zeiten zu-
rückzuführen sind. In Kombination mit dem erwarteten Anstieg der 
Lufttemperatur kann der Rückgang der Niederschlagshäufigkeit zur 
Verschärfung des Dürrephänomens beitragen. 
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Opracowanie metodyki oceny wrażliwości obszaru transgranicz-
nego na zmiany klimatyczne wraz z wizualizacją w postaci mapy 
wrażliwości.

Rys. 1. Mapa obszaru wsparcia Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020. 
Abb. 1 Karte des Fördergebiets des INTERREG-Kooperationsprogramms Polen-Sachsen 2014-2020.

Rys. 2. Grupy stresorów wyznaczonych w analizie wrażliwości.  
Abb. 2 Gruppen von Stressoren, die in der Sensitivitätsanalyse identifiziert wurden (Stresoren: Thermik, Regen, 

Wind und Stürme)

Rys. 3. Udział [%] grup wrażliwych ludności w populacji ogółem w gminach obszaru wsparcia. 
Abb. 3 Anteil [%] der gefährdeten Bevölkerungsgruppen an der Gesamtbevölkerung in den Gemeinden 

 des Fördergebiets.

Rys. 4. Lokalizacja terenów leśnych oraz udział [%] powierzchni lasów w gminach obszaru wsparcia. 
Abb. 4 Lage der Waldflächen und Anteil [%] der Waldfläche in den Gemeinden des Fördergebiets.

Entwicklung einer Methodik zur Bewertung der Anfälligkeit des 
grenzüberschreitenden Gebiets für den Klimawandel mit Visua-
lisierung in Form einer Sensitivitätskarte.
 Die Aktivitäten des TRANSGEA-Projekts unterstützen die nachhal-
tige Entwicklung der Grenzregion des polnisch-sächsischen Grenz-
gebiets mit einer effektiven Funktionsweise der Bewohner des Förd-
ergebiets (Abb. 1) unter Berücksichtigung der natürlichen Umwelt 
in einem sich verändernden Klima. In dem umgesetzten Projekt ist 
die Implementierung einer Vielzahl von Maßnahmen zur Minderung 
und Anpassung geplant. Der Schritt zur Identifizierung der geeigne-
ten (angepassten) Maßnahmen besteht darin, die Empfindlichkeit 
zu bestimmen. Eine der Aktivitäten bei TRANSGEA ist die Erstellung 
einer Sensitivitätskarte. Unter Sensibilität versteht man das Ausmaß, 
in dem ein Sektor auf den Klimawandel reagiert, dessen Auswirkun-
gen in mancher Hinsicht sowohl negativ als auch vorteilhaft sein 
können. Die Auswirkungen von Veränderungen im Klima können 
direkt (z.B. Änderung der Ernte in der Landwirtschaft aufgrund von 
Änderungen der Wärme- oder Niederschlagsbedingungen) oder in-
direkt (z.B. Schäden durch häufigere wiederkehrende flüchtige Über-
schwemmungen) sein.
 Die Arbeiten in dieser Aufgabe bestanden darin, Stressoren zu iden-
tifizieren, d.h. klimatische Phänomene, die den grenzüberschreiten-
den polnisch-sächsischen Raum beeinflussen. Diese Phänomene 
wurden in Thermik, Regen sowie Wind und Stürme eingeteilt (Abb. 
2). 
 Um die Sensitivitätsmethode zu entwickeln, wurden Sektoren be-
stimmt, d.h. getrennte funktionale Teile des Gebietes, die sowohl 
räumlich als auch aufgrund einer bestimmten Art von sozioökono-
mischer Aktivität oder spezifischer Probleme unterschieden werden 
(Strategischer Anpassungsplan für Sektoren und klimaempfindliche 
Gebiete bis 2020). Das Potenzial und die direkten Auswirkungen von 
Stressoren auf die Sektoren des Fördergebiets des Programms PL-SN 
2014-2020 wurden untersucht.
 Die meisten Arbeiten waren der Entwicklung von Geodatenban-
ken gewidmet, die die Sektoren des grenzüberschreitenden pol-
nisch-sächsischen Raums beschreiben. In den entwickelten Sensitivi-
tätskarten wurden sowohl räumliche Datenbanken der Europäischen 
Umweltagentur, polnische und deutsche räumliche Datenbanken 
als auch Daten aus den polnischen und sächsischen statistischen 
Datenbanken verwendet. Zur Durchführung von Sensitivitätskarten 
wurden die gewonnenen Daten verschiedenen räumlichen Analy-
sen unterzogen, so dass Karten erstellt wurden, die einzelne Sekto-
ren des grenzüberschreitenden Gebiets von Polen und Sachsen be-
schreiben (Abbildungen 3, 4, 5, 6).
 Die Veröffentlichung der endgültigen Sensitivitätskarte ist für 2020 
geplant.

 Działania projektu TRANSGEA wspierają zrównoważony rozwój re-
gionu transgranicznego pogranicza polsko-saksońskiego wraz z efek-
tywnym funkcjonowaniem mieszkańców obszaru wsparcia (Rys. 1), 
z jednoczesnym poszanowaniem środowiska przyrodniczego w wa-
runkach zmieniającego się klimatu. W projekcie TRANSGEA plano-
wana jest realizacja różnorodnych działań o charakterze łagodzącym 
i adaptacyjnym. Krokiem do wskazania odpowiednich (dostosowa-
nych) działań jest określenie wrażliwości. Jednym z działań realizo-
wanych w TRANSGEII jest stworzenie mapy wrażliwości. Przez wraż-
liwość rozumiany jest stopień w jakim sektor zareaguje na zmiany 
klimatu, których skutki mogą być w pewnych aspektach zarówno 
niekorzystne jak i korzystne. Wpływ zmiany klimatu może być bez-
pośredni (np. zmiana wielkości plonów w rolnictwie wynikająca ze 
zmian warunków termicznych lub opadowych) lub pośredni (np. 
szkody spowodowane częstszym występowaniem powodzi nawal-
nych).
 Prace w tym zadaniu polegały na zidentyfikowaniu stresorów, czyli 
zjawisk klimatycznych oddziaływujących na transgraniczny obszar 
polsko-saksoński. Zjawiska te pogrupowano na odnoszące się do 
termiki, opadów oraz wiatru i burz (Rys. 2). 
 W celu opracowania metodyki wrażliwości wyznaczono sektory, 
czyli wydzielone części funkcjonalne terenu wyróżnione zarówno 
w przestrzeni, jak i ze względu na określony typ aktywności spo-
łeczno-gospodarczej lub specyficzne problemy (Strategiczny plan 
adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 
roku 2020). Badano potencjalny i bezpośredni wpływ oddziaływania 
stresorów na sektory obszaru wsparcia programu PL-SN 2014-2020.
Najwięcej pracy poświecono na opracowanie baz danych przestrzen-
nych opisujących sektory transgranicznego obszaru polsko-saksoń-
skiego. W opracowanych mapach wrażliwości wykorzystano zarów-
no bazy danych przestrzennych o zasięgu europejskim Europejskiej 
Agencji Środowiska, polskie i niemieckie bazy danych przestrzen-
nych oraz dane z polskiej i saksońskiej bazy danych statystycznych. 
W celu wykonania map wrażliwości pozyskane dane poddane były 
różnym analizom przestrzennym, czego wynikiem są mapy opisują-
ce poszczególne sektory transgranicznego obszaru Polski i Saksonii 
(Rys. 3, 4, 5, 6).
Publikacja ostatecznej mapy wrażliwości jest planowana na rok 2020.
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(pon. 6 roku życia)
w populacji ogółem w gminach
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