
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
3 – 9 października 2012 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 3 - 9 października 2012 r.) .................... 5 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów (3 - 9 

października 2012 r.) ....................................................................................................................... 6 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 3 - 9 października 2012 r.)................. 7 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Opady atmosferyczne obserwowane były na ogół w ciągu całego omawianego okresu w 
całym regionie, miejscami intensywne. 

W ciągu analizowanego okresu, w dniach 3, 4 oraz 8 X w zlewni Wisły po Dęblin 
obserwowano wzrosty poziomu wody, na ogół w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 
W pozostałych dniach omawianego okresu w zlewni Wisły po Dęblin wystąpiły wahania 
poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich.  

W dorzeczu Wisły na odcinku Dęblin-Tczew obserwowano stabilizację oraz niewielkie wahania 

poziomu wody, lokalnie zaburzoną pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody niskiej 

i średniej. W górnym biegu Brdy oraz w górnym biegu Wdy obserwowano stan ze strefy wody 

wysokiej. W zlewni Narwi i Bugu notowano przeważnie wzrosty oraz wahania stanów wody po 

opadach deszczu, a następnie na skutek przemieszczania wody w zlewni. Lokalnie notowano 

stabilizację oraz opadanie stanów wody na ogół w strefie stanów średnich i niskich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano wahania oraz wzrosty stanów wody, po opadach 
deszczu oraz na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej. 

Stan wody poniżej absolutnego minimum zanotowano na stacji wodowskazowej: w 
Warszawie-Nadwilanówce na Wiśle w dn. 3-8 X, w Warszawie na Wiśle w dn. 4 X. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są na ogół spadki lub 
stabilizacja poziomu wody, głównie w strefie stanów średnich, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Miejscami prognozowane są wzrosty poziomu wody w strefie 
stanów średnich wywołane spływem wód opadowych. W zlewni Wisły po Tczew przewiduje 
się wahania stanu wody w obecnych strefach, lokalnie zaburzone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Narwi przewiduje się głównie stabilizację stanów wody, natomiast w 

zlewni Bugu prognozuje się na ogół niewielkie wahania poziomu wody w obecnych strefach. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

Dość duże i duże wysokości opadu, które zanotowane na początku analizowanego tygodnia 
w Beskidzie Śląskim, związane były z frontem, który przechodził nad wschodnią częścią kraju. 
Były to opady o natężeniu słabym i umiarkowanym. Lokalnie w dorzeczu Warty i dolnej Odry 
zaobserwowano opad jednostajny o dużej wysokości. W związku z chłodnym frontem 
atmosferycznym 5 X wystąpiły opady o umiarkowanej i dość dużej wysokości, o natężeniu 
umiarkowanym, miejscami silnym. Opady wystąpiły również na chłodnym froncie 
atmosferycznym w dn. 7-8 X. Były to przede wszystkim opady o charakterze ciągłym, o 
natężeniu słabym oraz wysokości małej i umiarkowanej. Front ten przyniósł znaczne 
ochłodzenie i pierwsze przymrozki w nizinnej części regionu. W szczytowych partiach 
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Karkonoszy zanotowano opady śniegu, 8 X na Śnieżce utworzyła się pokrywa śnieżna o 
wysokości 3 cm.  

W omawianym okresie stany wody w rzekach układały się przede wszystkim w strefach wody 
niskiej i średniej. Lokalnie w zlewniach Warty i Baryczy lokalnie obserwowano stany wody w 
strefie wysokiej. Stany wody poniżej strefy minimum absolutnego zanotowano w Chałupkach 
w dn. 3-7 X, w Rzymówce w dn. 3-9 X, w Szalejowie Dolnym w dn. 3-4 X, Burzeninie w dn. 4 X 
oraz w Sieradzu w dn. 3 X. Stanów wody powyżej maksimum absolutnego nie 
zaobserwowano. 

W wyniku opadów na początku i na końcu tygodnia obserwowano dwa epizody wzrostów 
stanów wody, tworzenia się  i przemieszczania fali wezbraniowej. Pierwszy dotyczył jedynie 
górnej Odry i jej dopływów (również po stronie Republiki Czeskiej). Drugi miał znacznie 
większy zasięg, jednak największe opady oraz wzrosty stanów wody ponownie wystąpiły w 
dorzeczu górnej Odry. Na całej długości Odry przemieszczały się w tym czasie fale 
wezbraniowe, które powodowały wahania rzędu 50 cm. Wzrosty stanów wody 
spowodowane były również zwiększeniem odpływu ze zbiorników: Nysa, Turawa, i Jeziorsko, 
a także w wyniku prac urządzeń hydrotechnicznych na Odrze w Brzegu Dolnym, na Kłodnicy 
w Łabędach, na Bobrze w Starym Raduszcu oraz na Baryczy w Łąkach. Na dolnej Odrze na 
odcinku Widuchowa – Gryfino wzrosty stanów wody spowodowane były zjawiskiem cofki. Na 
pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano stabilizację stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Odrze od Głogowa przewiduje się wahania stanów wody 
spowodowane przemieszczaniem się fali niewielkiego wezbrania opadowego. Na pozostałym 
obszarze stany wody będą opadały. W szczytowych partiach Sudetów możliwy niewielki 
przyrost pokrywy śnieżnej. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

 W minionym tygodniu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały 
początkowo wiatry z kierunku południowego i południowo- zachodniego, później z kierunku 
zachodniego do północno-zachodniego, silne i okresami sztormowe. W pierwszych dwóch 
dniach omawianego okresu opady atmosferyczne nie występowały, później padało 
codzienne, maksymalnie  do kilkunastu milimetrów na dobę. Najwyższe sumy opadów 
zanotowano w dniu 5 X za zachodnim i środkowym wybrzeżu.  

W omawianym okresie poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, układały się w strefie stanów 
średnich na wybrzeżu zachodnim i w dolnej strefie stanów wysokich na wybrzeżu 
wschodnim. Od dnia 7 X na skutek oddziaływania silnego wiatru z kierunku zachodniego i 
północno-zachodniego zanotowano wzrost poziomów wody (największy dobowy wzrost na 
Żuławach i w zlewni Zalewu Wiślanego). Na wybrzeżu wschodnim poziomy wody wahały się 
w strefie stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej. W górnych odcinkach rzek Przymorza 
utrzymują się  stany średnie, w odcinkach ujściowych stany wysokie.  

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, lokalnie wysokich. W ciągu najbliższej doby spodziewany jest wzrost poziomów 
wody z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego na wybrzeżu zachodnim i stanu 
alarmowego na wybrzeżu wschodnim. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 - 9 października 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (3 - 9 października 2012 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 3 - 9 października 2012 r.) 

 

 

 



 

 

 
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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Marianna Tyniec (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Marek Soliwoda (BPH we Wrocławiu) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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