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Plan prezentacji

1. Co to są scenariusze?
2. Podstawowa charakterystyka i cele projektu 

SCENES
3. Etapy projektu SCENES
4. Scenariusze GEO-4
5. Podejście modelowe
6. Wskaźniki i ich kwantyfikacja
7. Pierwsze rezultaty
8. Podsumowanie
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K. Kok

Co NIE jest scenariuszem ?

Scenariuszem nie jest prognoza , przepowiednia
ani przewidywanie .

Co to s ą scenariusze?
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Granice
• Przestrzenne
• Tematyczne
• CzasoweKluczowe wymiary

• Zmienne

Sytuacja obecna
• Kontekst historyczny
• Opis instytucjonalny
• Rachunek ilo ściowy

Siły nap ędowe
• Trendy
• Procesy

Krytyczna niepewno ść
• Rozwiązania zmieniaj ące bieg wydarze ń

Wykres
• Uchwycenie dynamiki
• Efektywny przekaz

K. Kok

„Anatomia” scenariuszy
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SCENES - Scenariusze rozwoju gospodarki 
wodnej dla Europy i krajów s ąsiaduj ących

• 6 Program Ramowy

• 4 lata: 1 listopada 2006 – 31 marca 2011

• 2 współkoordynatorów z CESR oraz SYKE
• 23 partnerów z 17 państw
• 7 milionów euro dofinansowania z UE
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Cel projektu SCENES

Opracowanie i analiza zestawu możliwych scenariuszy
dotyczących przyszłości europejskich wód  do roku 2025 
(2050)

Scenariusze pozwolą na:
• Określenie sytuacji referencyjnej dla planowania 

strategicznego
• Zwrócenie uwagi decydentów i uczestników (stakeholders) 

procesu gospodarowania wodą na problemy dotyczące go 
zarówno obecnie, jak i w przyszłości

• Przetestowanie planów gospodarowania wodami przez 
instytucje zarządzające zlewniami
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Cztery cele przenikaj ące si ę podczas całego 
okresu projektu

• Ulepszenie różnorodnej metodologii opracowywania 
scenariuszy dotyczących przyszłości gospodarownia 
wodami

• Opracowanie i analiza zestawu możliwych scenariuszy 
dotyczących przyszłości europejskich wód do roku 
2025 (2050)

• Oszacowanie socjo-ekonomicznego i środowiskowego 
wpływu poszczególnych scenariuszy

• Zwiększenie świadomości decydentów dotyczącej 
scenariuszy gospodarowania wodą oraz pomoc w 
uruchomieniu i kontynuacji procesu rozwoju 
scenariuszy w skali Europejskiej



08.02.2011

A.1 Dolny Don (RU)
A.2 Crimea (UA)

C. Schneider, CESR

B.1 Narew (PL)
B.2 Jezioro Peipsi (EE)

C.1 Górna Tisza (HU, RO)
C.2 Delta Dunaju (RO)

D.1 Guadiana (ES)
D.2 Garonne (FR)
D.3 Candelaro (IT)
D.4 Seyhan (TR)

Granice projektu
… oraz zlewni pilotowych
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Metody tworzenia scenariuszy w zlewniach 
pilotowych

• Jakościowe
� Metoda sortowania kart (Card-technique / Delphi-technique)
� Grupy dyskusyjne (Discussion groups)
� Kolaże / metoda obrazkowa (Rich pictures)
� Linie czasu (Time lines)

• Semi-ilo ściowe
� Rozmyte mapy kognitywne (Fuzzy Cognitive Mapping)
� Wykresy radarowe (Spidergrams)
� Diagramy pętli wpływów (Causal Loop Diagrams)
� Trendy czasowe (Time trends)

• Ilościowe:
� Modele regionalne (np. model SWAT)
� WaterGap
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P F

qualitative semi-quantitative quantitative

present

future

backcasting

rich picture

post-it session

Fuzzy Cognitive Maps list of parameters

Causal Loop Diagrams

work out and calculate outcomes

Think about feedbacks!!!

how can they be used in rest of 

process??

try to include some way to 

show relations

questionnaires

storyline

timeline

rich picture 

collages 

visions

Fuzzy Cognitive Maps list of parameters
questionnaires

one for each vision

what will happen when?

list of parameters
what has changed? how is the 

change probably going to occur 

under the vision? make small 

graphs.

work out and calculate outcomes

data from existing models

outcomes of existing models

Zastosowanie ró żnych metod do tworzenia 
scenariuszy w projekcie SCENES



08.02.2011

J. Alcamo

Zużycie
wody

•Populacja
•Dochody
•Technologia
•Klimat

Dostępność 
wody

Stres wodny w
dorzeczach (zlewniach)

•Pokrycie terenu
•Klimat

Pobór
wody

Dostępno ść wody
• Odpływ
• Zasilanie gruntowe

Zrzuty
ścieków

WaterGAP 2 Model
- ogólny zarys -

Podej ście modelowe
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• Oszacowanie socjoekonomicznego, środowiskowego i 
ekologicznego wpływu zmian zasobów wodnych dla różnorodnych 
systemów i sektorów wodnych 
� rolnictwo (nawodnienia), różnorodność biologiczna, 

zaopatrzenie w wodę komunalną, turystyka i rekreacja, 
przemysł, hydroenergetyka, wody chłodnicze

� połączone w 4 grupy
�woda dla żywności
�woda dla przyrody
�woda dla ludności
�woda dla przemysłu

• Kwantyfikacja przy użyciu wskaźników

Podej ście do analizy ilo ściowej
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Scenariusze globalne GEO -4

Markets

First

Policy

First

Security

First

Sustainability

First
Solidarność /

Postawa aktywna

Interesowność /

Postawa bierna

Poziom lokalny

Poziom globalny

Ilona Barlund, Mathijs van Vliet, Kasper Kok, Ania Dubel i Jan Sendzimir. 



08.02.2011

Kolejne 5 slajdów przedstawia wyniki 
opracowania:

• Kluczowe informacje o przyszło ści 
paneuropejskich zasobów wodnych. Rezultaty po 3 
panelu paneuropejskim.

• Martina Flörke, Ilona Bärlund, Christof Schneider, Ellen 
Kynast

• Center for Environmental Systems Research, 
University of Kassel
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Security First Sustainability First
Zmiana (%)

Zmiana w całkowitym rocznym poborze wody
(2000 – 2030)
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• Zakłada si ę zmian ę profilu wykorzystana wody, np. 
najbardziej znacz ący u żytkownik wody
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Rozwój energetyki b ędzie prowadzil do zmian w 
temperaturze cieków
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Zjawisko suszy hydrologicznej zale ży w wi ększym 
stopniu od zmian klimatu
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• Stres wodny mo że zosta ć zredukowany nawet w 
przypadku niekorzystnych scenariuszy klimatycznych
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• Zakłada si ę, że zmiany w przyszłym zu życiu wody 
zależą zarówno od regionu jak i scenariusza.
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• Wzrost świadomo ści potrzeby oszcz ędzania wody, np. 
zużycie wody do celów domowych
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Podsumowanie 

• Zmiany klimatu niepewne modelowanie ale znaczący 
czynnik

• Rolnictwo
�Rolnictwo głównym konsumentem wody
�Ryzyko zwiększonych zanieczyszczeń 

rozproszonych
�Ryzyko degradacji jakości wody

• Brak egzekwowalnych „polityk wodnych” będzie 
prowadził do deficytów wód – jednak różnie w 
poszczególnych regionach
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Konferencja „zamykaj ąca” SCENES


