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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W mijającym tygodniu opady deszczu obserwowano głównie 16 i 17 X, ich dobowa suma 
była zróżnicowana, lokalnie przekraczała 30 mm. 

Na Wiśle po Tczew, oraz większości jej dopływów poniżej Dęblina na początku omawianego 
okresu, notowano na ogół wzrosty stanu wody, głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
spowodowane przemieszczeniem się wód opadowych. W drugiej połowie tygodnia 
obserwowano przeważnie tendencję spadkową poziomu wody bądź stabilizację, lokalnie 
zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Bugu w ciągu całego tygodnia występowały 
nieznaczne wahania stanu wody w strefie wody niskiej. 

Na dopływach Wisły po Dęblin wzrosty stanu wody po opadach deszczu obserwowane były 
jedynie 17 X, a na Popradzie, Nidzie oraz Kamiennej także 18 X, a już w kolejnych dniach 
występowała tendencja spadkowa lub stabilizacja stanu wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew prognozowana jest stabilizacja oraz 
opadanie stanu wody, na ogół w strefie wody niskiej i średniej, z lokalnymi zakłóceniami 
spowodowanymi pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Bugu po profil Krzyczew prognozowane są niewielkie wahania poziomu wody 
w strefie wody niskiej.  

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

 

Dorzecze Odry 

Tylko w pierwszym dniu omawianego okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz dolnej 
Odry i Warty zaobserwowano opady przelotne o dużej wysokości. W ostatnich trzech dniach 
omawianego okresu notowano lokalnie bardzo niskie opady lub ślad opadu.  

Stan wody w dorzeczu Odry i Warty układał się przeważnie w strefach wody niskiej i średniej, 
lokalnie w dorzeczu Warty oraz Baryczy w strefie wody wysokiej. Stan wody poniżej 
minimum absolutnego zanotowano w Chałupkach na Odrze w dn. 23 X, Rzymówce na 
Kaczawie w dn. 17-23 X i w Jeleniej Górze na Kamiennej w dn. 19-23 X.  

W wyniku opadów na początku omawianego tygodnia obserwowano wzrosty stanu wody, 
głównie na górnej Odrze. Przyrosty stanu wody od kilkunastu do 71 cm zanotowano 
w zlewniach górnej Odry, Olzy, Psiny, Bierawki, Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Oławy, Ślęzy, 
Bystrzycy. Wzrosty stanu wody spowodowane były również zwiększeniem odpływu ze 
zbiorników: Dzierżno Duże na Kłodnicy oraz Nysa na Nysie Kłodzkiej, a także pracą urządzeń 
hydrotechnicznych na Odrze w Brzegu Dolnym. W całym dorzeczu Warty i Odry granicznej 
obserwowano wahania stanu wody. W zlewni górnej Warty wzrosty spowodowane były 
opadami, a na odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko wywołane zostały zwiększeniem zrzutu ze 
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zbiornika. Na dolnej Odrze na odcinku Widuchowa – Gryfino spadki stanu wody 
spowodowane były zjawiskiem cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano 
spadki stanu wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni prognozuje się stabilizację i nieznaczne spadki stanu wody. Pod koniec 
okresu, lokalnie w zlewniach górnej i środkowej Odry możliwe są wzrosty stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważał wiatr przeważnie umiarkowany, z kierunku południowego i południowo 
zachodniego, a pod koniec okresu z kierunków północno-wschodnich i wschodnich. 
Najwyższe opady atmosferyczne zanotowano w pierwszym dniu omawianego okresu                     
– maksymalnie do 10 mm na dobę. W kolejnych dniach notowano przeważnie opady 
przelotne o niedużych sumach dobowych.  

W ciągu analizowanego okresu wzdłuż wybrzeża RP stan wody układał się w górnej strefie 
wody średniej. W ujściowych odcinkach rzek Przymorza i na Żuławach Wiślanych  poziom 
wody wahał się w górnej strefie wody średniej i lokalnie dolnej strefie wody wysokiej. 
W zlewni Zalewu Wiślanego, w dniu 22 X na skutek wiatru z kierunku północno- 
wschodniego i wschodniego zanotowano przejściowy wzrost stanu wody do strefy wody 
wysokiej. W górnych odcinkach rzek Przymorza utrzymuje się  stan wody w strefie wody 
średniej  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na skutek prognozowanego silnego wiatru z kierunku północno-
zachodniego w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do 
morza oraz na Żuławach Wiślanych spodziewany jest wzrost poziomu wody do strefy  wody 
wysokiej, lokalnie z możliwością przekroczenia stanu ostrzegawczego. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 - 23 października 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (17 - 23 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  

(17 - 23 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. 
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