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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W mijającym okresie występowały opady deszczu, a na początku także śniegu.  

W ciągu analizowanego okresu w zlewni Wisły na ogół obserwowano wahania oraz wzrosty 
poziomu wody, spowodowane początkowo spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej, 
przemieszczaniem wody w korycie oraz lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie 
w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich (z przekroczeniem stanu 
ostrzegawczego na Czarnej Włoszczowskiej oraz na Małej Wiśle w Jawiszowicach). Na 
dopływach Wisły po profil Dęblin na ogół obserwowano stabilizację poziomu wody bądź 
spadki. Stany wody układały się w strefie stanów średnich i niskich. W zlewni Narwi i Bugu 
obserwowano wahania i wzrosty stanów wody głównie w strefie stanów średnich i niskich.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano przeważnie nieduże wahania stanów wody, 
wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych, ostatniej doby notowano lokalnie 
wyraźne wzrosty po opadach deszczu.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnej doby na Wiśle po Dęblin, w związku z przemieszczaniem się wody opadowej 
w korycie przewiduje się wzrosty poziomu wody, na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich, oraz na Sanie do strefy stanów średnich. Na Małej Wiśle oraz na dopływach Wisły 
po Dęblin prognozuje się na ogół spadki poziomu wody w strefie stanów średnich. W 
kolejnym dniu wzrosty wystąpią na Wiśle po profil Dęblin na skutek przemieszczania się 
wody opadowej. Na Bugu po Krzyczew przewiduje się niewielkie wahania.  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły na odcinku Dęblin-Tczew przewiduje się wahania 
stanu wody z przewagą wzrostów, spowodowane prognozowanymi opadami deszczu oraz 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na środkowej i dolnej Narwi oraz Biebrzy wzrosty, 
wywołane spływem wód opadowych, zaś w pozostałej części zlewni Narwi przewiduje się 
głównie spadki spadków wody. W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są wahania stanów 
wody, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

Przez większą część omawianego okresu w dorzeczu Odry występowały na ogół przelotne 
opady deszczu, w szczytowych partiach gór opady śniegu, o małej wysokości, lokalnie 
umiarkowanej i słabym natężeniu. Pod koniec okresu notowano opady deszczu o dość dużej 
wysokości i lokalnie silnym natężeniu. Całkowita pokrywa śnieżna utrzymała się na Śnieżce. 

W omawianym okresie stan wody w rzekach układał się w strefie wody niskiej i średniej, 
miejscami w dorzeczu Warty, Odry granicznej i pod koniec okresu w dorzeczu górnej Odry w 
strefie wody wysokiej. Stan wody poniżej absolutnego minimum zanotowano w Jeleniej 
Górze na Kamiennej w dn. 30 X-1 XI. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody ulegały wahaniom. W pierwszej części 
okresu obserwowano kilkunastocentymetrowe wzrosty stanu wody rzek sudeckich 
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spowodowane opadami deszczu i spływem wód z topniejącej pokrywy śnieżnej. Wyższe 
wzrosty, wywołane opadami deszczu, wystąpiły pod koniec omawianego tygodnia, 
szczególnie w dorzeczu górnej Odry, gdzie lokalnie przekroczone zostały stany ostrzegawcze.  
Największe przybory notowano na górnej Odrze, Olzie, Rudej i Kłodnicy. Lokalnie 
występowały wahania stanów wody związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W dorzeczu Warty i Odry granicznej obserwowano stabilizację, a następnie wzrosty stanów 
wody. W zlewni górnej Warty wzrosty stanów wody spowodowane były opadami, a na 
odcinku poniżej Zbiornika Jeziorsko wzrosty stanów wody wywołane zostały zwiększeniem 
odpływu ze zbiornika. Na dolnej Odrze na odcinku Widuchowa–Gryfino wzrosty stanów 
wody spowodowane były zjawiskiem cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej 
obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni przewiduje się wahania stanów wody w dorzeczu górnej i środkowej 
Odry a w dorzeczu Warty i Odry granicznej wzrosty stanów wody wywołane opadami i 
stabilizację stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Na początku omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora południowego, przeważnie umiarkowane i okresami silne. Pod 
koniec okresu nastąpiła zmiana kierunku wiatru na zachodni i północno-zachodni, silny, w 
porywach sztormowy.  

Opady o zróżnicowanej wysokości notowano w ciągu całego mijającego tygodnia.  Dobowe 
sumy opadów wahały się od ilości śladowych do kilkunastu milimetrów. Najwyższe 
zanotowano w ostatnich dniach  omawianego okresu i wynosiły maksymalnie 12,4 mm na 
dobę. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP układały się przeważnie w górnej strefie stanów 
średnich. W ostatnim dniu omawianego okresu na skutek wiatrów z kierunku północno-
zachodniego nastąpił wzrost poziomów wody do strefy stanów wysokich na wybrzeżu oraz w 
ujściowych odcinkach rzek uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Najwyższe 
dobowe wzrosty stanów wody zanotowano w dniu 6 XI na rzece Pasłęce, Zalewie 
Szczecińskim oraz w ujściowym odcinku Wisły i wynosiły maksymalnie 36 cm. W Trzebieży, 
na Zalewie Szczecińskim zanotowano stan ostrzegawczy. W górnych odcinkach rzek 
uchodzących do morza stany wody wahają się w strefie stanów średnich i lokalnie niskich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na skutek prognozowanych silnych wiatrów z kierunków 
zachodnich w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do morza 
oraz na Żuławach Wiślanych przewiduje się wahania poziomów wody na granicy stanów 
średnich i wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 31 października - 6 listopada 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 31 października - 6 listopada 

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 31 października - 6 listopada 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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