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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Opady o zróżnicowanej wysokości notowano w ciągu całego mijającego tygodnia. W 
pierwszej jego połowie były to opady deszczu, a od 27 X głównie śniegu.  

W ciągu analizowanego okresu w zlewni Wisły na ogół obserwowano stabilizację oraz 
niewielkie spadki poziomu wody, lokalnie zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
głównie w strefie stanów średnich i niskich. W drugiej części tygodnia w wyniku spływu wód 
opadowych oraz przemieszczania się wody w zlewni, na Wiśle po Dęblin oraz na jej 
dopływach, a także w zlewni Narwi i Bugu obserwowano wahania i wzrosty stanów wody w 
strefie stanów średnich, lokalnie niskich. Na Koprzywiance w profilu Koprzywnica 
odnotowano stan ostrzegawczy. Na Czarnej Malenieckiej, w górnym biegu Brdy oraz w 
górnym biegu Wdy obserwowano stan ze strefy wody wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano nieduże wahania stanów wody spowodowane 
przemieszczaniem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin prognozowane są spadki oraz stabilizacja 
stanów wody, lokalnie stany wody mogą być zaburzone na skutek pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. Wzrosty na granicy strefy stanów średnich i niskich wywołane 
przemieszczaniem wody możliwe są na Wiśle od ujścia Kamiennej po Dęblin oraz na Sanie 
poniżej ujścia Wisłoka. 

W zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew prognozowane wzrosty i wahania spowodowane 
topnieniem pokrywy śnieżnej oraz prognozowanymi opadami deszczu, a w zlewni Łyny i 
Węgorapy wahania wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry oraz Warty początkowo występowały małe opady o słabym natężeniu. 
Następnie umiarkowane opady deszczu ze śniegiem. Piątej doby omawianego okresu 
wystąpiły duże opady deszczu i deszczu przechodzącego w śnieg o umiarkowanym 
natężeniu. Na końcu okresu zarejestrowano małe, lokalnie umiarkowane opady o słabym 
natężeniu.   

W wyniku opadów śniegu w drugiej połowie omawianego okresu nastąpił znaczący przyrost 
pokrywy śnieżnej. Pokrywa śnieżna utrzymuje się na większości obszaru dorzecza górnej i 
środkowej Odry oraz w dorzeczu górnej Warty. Grubość pokrywy na całym obszarze wynosi 
od kilku do kilkunastu centymetrów,  lokalnie powyżej 20 cm.  

Stany wody w dorzeczu Odry i Warty układały się przeważnie w strefach wody niskiej i 
średniej, lokalnie w zlewni górnej Warty oraz Baryczy w strefie wody wysokiej. Stany wody 
poniżej minimum absolutnego zanotowano w Chałupkach na Odrze w dn. 24-26 X, 
Rzymówce na Kaczawie w dn. 24-27 X, w Jeleniej Górze na Kamiennej w dn. 24-30 X.  
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W wyniku opadów obserwowano wzrosty stanów wody w całym dorzeczu górnej i środkowej 
Odry. Najwyższe przyrosty stanów wody, od kilkunastu do 158 cm zanotowano w dorzeczach 
górnej Odry, Olzy, Psiny, Bierawki, Kłodnicy. Wzrosty stanów wody spowodowane były 
również zwiększeniem odpływu ze zbiorników: Dzierżno Duże na Kłodnicy oraz Pilchowice na 
Bobrze, a także w wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych na Odrze w Brzegu Dolnym. W 
całym dorzeczu Warty i Odry granicznej obserwowano wahania stanów wody. W zlewni 
górnej Warty wzrosty stanów wody spowodowane były opadami, a na dolnej Odrze na 
odcinku Widuchowa-Gryfino zjawiskiem cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej 
obserwowano spadki stanów wody. 

Prognoza: 

W pierwszej połowie prognozowanego okresu przewiduje się miejscami wzrosty stanów 
wody spowodowane topnieniem pokrywy śnieżnej oraz opadami deszczu, w drugiej połowie 
na ogół wahania i spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, okresami silne, pod 
koniec nastąpiła zmiana na  kierunki południowe, przeważnie umiarkowane i słabe. 

W mijającym tygodniu opady deszczu obserwowano głównie 26 i 27 X, ich dobowa suma 
wynosiła kilka mm, lokalnie przekraczała 10 mm. W pozostałych dniach opady były 
przeważnie przelotne o niedużych sumach dobowych.  

Na początku analizowanego okresu wzdłuż wybrzeża RP poziomy wody układały się w górnej 
strefie stanów średnich. W ujściowych odcinkach rzek Przymorza i na Żuławach Wiślanych  
poziomy wody wahały się w górnej strefie stanów średnich i w dolnej strefie stanów 
wysokich. W dniach 25-26 X, na skutek sztormowego wiatru z kierunków północno-
zachodnich nastąpił na całym wybrzeżu wzrost poziomów wody. Najwyższe wzrosty od 
kilkunastu do maksymalnie 46 cm na dobę zanotowano na Żuławach i w zlewni Zalewu 
Wiślanego. Na wybrzeżu wschodnim przekroczone zostały stany ostrzegawcze i lokalnie 
osiągnięte stany alarmowe. W drugiej połowie omawianego okresu na skutek wiatrów z 
sektora południowego zanotowano na całym wybrzeżu, Żuławach Wiślanych i rzekach 
Przymorza spadek stanów wody do strefy średniej i górnej niskiej. Na wybrzeżu zachodnim 
zanotowane spadki wynosiły 35-38 cm na dobę, osiągając okresowo stany niskie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na skutek prognozowanych wiatrów z kierunków południowych  w 
strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do morza oraz na 
Żuławach Wiślanych spodziewana jest stabilizacja poziomów wody i wahania w strefie 
stanów średnich. 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 24 - 30 października 2012r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 24 - 30 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 24 - 30 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Tadeusz Moskwiński (Ośrodek Hydrologii) 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Karolina Wolanin (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Emilia Piskalska (BPH we Wrocławiu) 
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

Opracowanie map: Tadeusz Moskwiński (Ośrodek Hydrologii) 

 
 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 43 88 

mailto:biuletyn@imgw.pl

