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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu analizowanego okresu występowały przeważnie opady przelotne o niskich sumach, 
większe opady obserwowano jedynie 29 i 30 września w zlewni górnej Wisły. 

W dorzeczu Wisły po profil Dęblin obserwowano przeważnie stabilizację oraz spadki poziomu 
wody w strefie wody niskiej i średniej. W drugiej połowie tygodnia na skutek spływu wód 
opadowych w zlewniach w zlewni Małej Wisły oraz na Sole, Skawie i Rabie obserwowano 
wahania poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej. 

W dorzeczu Wisły na odcinku Dęblin-Tczew w badanym okresie obserwowano stabilizację 
poziomu wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie 
wody niskiej i średniej. W górnym biegu Brdy oraz w górnym biegu Wdy obserwowano stany 
ze strefy wody wysokiej. W zlewni Narwi i Bugu w analizowanym okresie obserwowana była 
stabilizacja oraz opadanie poziomu wody w strefie stanów niskich.  

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano przeważnie opadanie stanów wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej. 

Stan wody poniżej absolutnego minimum zanotowano na stacji wodowskazowej: w 
Warszawie-Nadwilanówce na Wiśle w dn. 26 IX-2 X, w Warszawie na Wiśle w dn. 29 IX-1 X, w 
Rogożku na Radomce w dn. 2 X i w Przedborzu na Pilicy w dn. 30 IX. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są głównie wahania 
wywołane prognozowanymi opadami deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. W 
zlewni Wisły po Tczew przewiduje się stabilizację, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej części omawianego okresu w dorzeczu Odry występowały niewielkie, lokalne 
opady deszczu o słabym natężeniu. W drugiej części okresu wystąpiły przelotne opady, 
szczególnie w zlewni górnej Odry.  

W omawianym okresie stany wody w dorzeczu Odry układały się w strefie wody niskiej i 
średniej, miejscami w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. Stan wody poniżej 
absolutnego minimum zanotowano w dn. 26 IX-2 X w Chałupkach na Odrze, Rzymówce na 
Kaczawie i Jeleniej Górze na Kamiennej oraz Staniszczach na Małej Panwi w dn. 27 IX-2 X, 
Szalejowie na Bystrzycy Dusznickiej w dn. 28 IX-2 X, Jaworze na Nysie Szalonej w dn. 30 IX-
2X, Burzeninie na Warcie w dn. 1 X i Sieradzu na Warcie w dn. 26, 27 i 30 IX. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz w zlewni Warty obserwowano początkowo 
wyrównany przebieg stanów wody, w drugiej części okresu obserwowano w dorzeczu górnej 
Odry lokalnie wzrosty stanu wody spowodowane opadami, poniżej zb. Jeziorsko wzrosty 
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stanów wody spowodowane były zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Lokalnie na środkowej 
Odrze, Kłodnicy, w zlewni Baryczy, Noteci i Prosny występowały wahania stanów wody 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni przewiduje się na ogół niewielkie opadanie stanów wody oraz 
stabilizację stanów wody. Lokalnie w zlewniach górskich mogą wystąpić niewielkie wzrosty 
stanów wody spowodowane opadami. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W analizowanym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały 
wiatry z kierunku południowo- zachodniego, okresowo z kierunku zachodniego do północno-
zachodniego, przeważnie słabe i umiarkowane. Opady atmosferyczne występowały niemal 
codzienne i wynosiły od ilości śladowych do kilkunastu milimetrów na dobę. Najbardziej 
intensywne wystąpiły w dniu 28 IX na zachodnim i środkowym wybrzeżu.  

W omawianym okresie poziomy wody w strefie brzegowej Bałtyku i na Zalewie Szczecińskim, 
układały się początkowo w dolnej strefie stanów wysokich. Od dnia 27 IX na skutek 
oddziaływania wiatru z kierunku południowego i południowo-zachodniego zanotowano 
(największy na Żuławach i w zlewni Zalewu Wiślanego) spadek poziomów wody do strefy 
stanów średnich. W ujściowych odcinkach rzek Przymorza i na Żuławach przeważały 
początkowo stany wysokie, następnie stany średnie. Lokalnie na rzece Nogat  oraz w rejonie 
jeziora Drużno utrzymują się poziomy wody w strefie dolnej stanów wysokich. W górnych 
odcinkach rzek Przymorza  utrzymują się głównie stany niskie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni poziomy wody w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach 
rzek uchodzących do morza oraz na Żuławach Wiślanych wahać się będą w strefie stanów 
średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 26 września - 2 października 2012r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 26 września - 2 października 

2012r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 26 września - 2 października 2012r. ) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW – PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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