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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

Analizowany tydzień był praktycznie bezopadowy, lokalnie wystąpiły przelotne opady 
deszczu o niedużych sumach dobowych, z których maksymalną odnotowano 18 XI w Łącku 
2,3 mm. Temperatury zawierały się w przedziale od -7,5oC (14 XI na Kasprowym Wierchu) do 
13,3oC   (18 XI w Polanie). 

W omawianym okresie w zlewni Wisły po Tczew obserwowano przeważnie stabilizację oraz 
spadki stanów wody. Wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych 
odnotowano na Dunajcu poniżej Czchowa, na początku analizowanego tygodnia na górnej 
Wiśle oraz Wieprzu poniżej zbiornika Nielisz. Większe wahania w ciągu tygodnia 
obserwowano na dolnej Wiśle za sprawą pracy zbiorników w Dębem i we Włocławku. Stan 
wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, tylko w górnym biegu Brdy i Wdy w strefie 
wody wysokiej. W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano opadanie, lokalnie wahania na 
skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej.    

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew orał Łyny i Węgorapy przewiduje się na 
ogół stabilizację oraz spadki stanów wody w obecnych strefach. Lokalnie stany wody mogą 
być zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W omawianym okresie notowano lokalnie bardzo niskie opady lub ślad opadu. Nieciągła 
pokrywa śnieżna przez cały okres utrzymywała się w szczytowych partiach Sudetów.     

W omawianym okresie stany wody w dorzeczu Odry i Warty układały się w strefie wody 
średniej, lokalnie niskiej,  miejscami w dorzeczu Warty w strefie wody wysokiej. 

W całym dorzeczu Odry i Warty obserwowano opadanie stanów wody oraz ich stabilizację. 
Stan poniżej absolutnego minimum utrzymywał się w Rzymówce na Kaczawie w dniach  
16-20 XI. Lokalnie w dorzeczu Odry środkowej występowały większe wahania stanów wody 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz zwiększonym odpływem ze zbiornika Nysa 
(Nysa Kłodzka). Na dolnej Odrze na odcinku Widuchowa – Gryfino wahania stanów wody 
spowodowane były zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Odry i Warty przewiduje się spadki stanów wody.  
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora południowego, z kierunków południowo-zachodnich do 
południowo-wschodnich, przeważnie słabe i umiarkowane.  
Opady atmosferyczne występowały sporadycznie,  przeważnie przelotne o niedużych sumach 

dobowych. Najwyższe opady dobowe zanotowano w dniu  19 XI i wynosiły maksymalnie  
1,8 mm w Kołobrzegu. 

Poziomy wody wzdłuż polskiego wybrzeża układały się przeważnie w górnej strefie stanów 
średnich. W strefie dolnej stanów wysokich okresowo wahały się stany wody w ujściowym 
odcinku Wisły , lokalnie na Żuławach Wiślanych (Zlewnia Zalewu Wiślanego, Jezioro Drużno)  
i na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej (Reda, Motława) 
W górnych odcinkach rzek Przymorza stany wody wahają się w strefie stanów średnich, 
lokalnie w strefie stanów niskich. 
 

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 przewiduje się utrzymywanie poziomów wody w strefie stanów 
średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 14 - 20 listopada 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (14 - 20 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 14 - 20 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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Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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