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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie notowano jedynie lokalnie przelotne opady atmosferyczne o bardzo 
niskich sumach dobowych. Temperatury zawierały się w przedziale od -4,0oC (24 XI 
na Kasprowym Wierchu) do 12,8oC (20 XI w Komańczy). 

W analizowanym tygodniu w zlewni Wisły po Tczew stan wody układał się głównie w strefie 
wody niskiej i średniej. Obserwowano przeważnie stabilizację oraz spadki stanu wody, 
jedynie na Wieprzu w Nieliszu wystąpił wzrost spowodowany pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a na dolnej Wiśle odnotowano wahania poziomu wody wywołane pracą 
zbiorników w Dębem i we Włocławku. 

W zlewni Łyny obserwowano opadanie poziomu wody w strefie wody średniej, natomiast 
w zlewni Węgorapy wahania w strefie wody średniej, spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew oraz Łyny i Węgorapy przewiduje się na 
ogół stabilizację oraz spadki stanu wody w obecnych strefach. Lokalnie poziom wody może 
być zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

Niemal przez cały omawiany okres opadów nie notowano. Jedynie pod koniec tygodnia 
wystąpiły lokalne opady o małej wysokości i słabym natężeniu. Nieciągła pokrywa śnieżna 
przez cały okres utrzymywała się w szczytowych partiach Sudetów.  

Stan wody na Odrze oraz jej głównych dopływach układał się w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie w zlewni Warty w strefie wody wysokiej. Stan wody poniżej minimum absolutnego 
zanotowano w Chałupkach na Odrze w dn. 21-27 XI oraz w Rzymówce na Kaczawie                
w dn. 21-22 XI i 25-27 XI.  

W analizowanym tygodniu stan wody na Odrze i jej głównych dopływach na ogół miał 
przebieg wyrównany bądź nieznacznie opadał. Lokalnie, w wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych, obserwowane były większe wahania stanu wody. Na dolnej Odrze na 
odcinku Widuchowa – Gryfino wahania stanu wody spowodowane były zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Odry przewiduje się na ogół stabilizację oraz niewielkie 
opadanie stanu wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W analizowanym okresie opady atmosferyczne występowały niemal codziennie, przeważnie 

przelotne o niedużych sumach dobowych. Najwyższy opad dobowy 4,3 mm zanotowano na 
wybrzeżu środkowym w Jeżyczkach. 

Poziom wody wzdłuż wybrzeża RP układał się przeważnie w górnej strefie wody średniej. 
Stan wody w ujściowym odcinku Wisły, na Bielawie i Motławie i lokalnie na Żuławach 
Wiślanych (Zlewnia Zalewu Wiślanego) wahał się okresowo w dolnej strefie wody wysokiej. 
W górnych odcinkach rzek Przymorza stan wody wahał się w strefie wody średniej, a lokalnie 
w strefie wody niskiej. 
Większe wahania dobowe stanu wody spowodowane oddziaływaniem wiatru obserwowano 
w połowie analizowanego okresu na rzekach żuławskich, a pod koniec tygodnia na wybrzeżu 
zachodnim i Zalewie Szczecińskim. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, na skutek prognozowanego wiatru z sektora północnego, w strefie 
brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek uchodzących do morza oraz na Żuławach 
Wiślanych przewiduje się stopniowy wzrost stanu wody do strefy wody wysokiej. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 21 - 27 listopada 2012 r.) 

 

 

 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (21 - 27 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  

(21 - 27 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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