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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu analizowanego okresu nie zanotowano znaczących opadów deszczu.  

Podczas omawianego okresu w zlewni Wisły po Dęblin na ogół notowano tendencję 
spadkową oraz stabilizację poziomu wody, na ogół w strefie stanów niskich oraz na granicy 
strefy stanów niskich i średnich. Lokalnie stany wody zaburzane były pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) obserwowano na ogół wahania stanu wody z przewagą spadków. Lokalnie większe 
wahania związane były z pracą urządzeń hydrotechnicznych.  Stan wody układał się w strefie 
wody średniej  i niskiej, lokalnie w wysokiej.  

W zlewni Bugu wystąpiły nieznaczne wahania na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

W zlewni Narwi obserwowano przeważnie opadanie oraz stabilizację stanów wody, w strefie 
wody średniej i wysokiej, lokalnie niskiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół opadanie stanów wody. Lokalnie wystąpiły 
wahania oraz nieznaczne wzrosty, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych, w strefie 
wody średniej, lokalnie niskiej. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły i Narwi przewiduje się opadanie oraz stabilizację 
stanu wody, lokalnie z możliwością zakłóceń, związanych z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – na ogół w obecnych strefach.  

Na Bugu spodziewane są niewielkie wahania poziomu wody na granicy strefy stanów niskich 
i średnich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie opadanie, głównie w strefie stanów 
średnich. Lokalnie możliwe wahania, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na początku okresu na ogół opadów nie notowano,  
a tylko lokalnie zanotowano śladowe wartości. Później notowano małe i umiarkowane,  
a lokalnie dość duże i duże opady o słabym i umiarkowanym natężeniu. Pod koniec okresu 
opadów nie notowano. W zlewni Warty i Odry granicznej największe opady deszczu 
zanotowano w drugiej połowie okresu, były to małe opady o słabym natężeniu.  

Stany wody górnej Odry układały się na ogół w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 
Stany wody środkowej Odry układały się w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.  
Na odcinku Odry granicznej stany wody układały się w strefie stanów średnich i lokalnie 
wysokich. Stany wody głównych dopływów górnej Odry układały się w strefie stanów 
średnich i niskich, a dopływów środkowej Odry w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie 
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wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody od niskiej do średniej, 
lokalnie wysokiej.  

W wyniku opadów deszczu które wystąpiły od 10 X do 12 X w dorzeczu górnej i środkowej 
Odry zanotowano kilkunasto- i kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty stanów wody. Po 
opadach 10/11 X kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty zanotowano tylko w zlewni Nysy 
Łużyckiej. Kolejnej doby kilkunastocentymetrowe wzrosty wystąpiły już na całym obszarze,  
największe w zlewni Nysy Łużyckiej. Ostatniej doby opadowej wystąpiły już tylko 
kilkucentymetrowe wzrosty na całym obszarze spowodowane opadami oraz 
przemieszczaniem się fal wezbrań. W omawianym okresie większe wahania stanów wody 
obserwowano również w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych, największe poniżej 
stopnia Brzeg Dolny oraz zbiorników Pilchowice i Leśna. W zlewni Warty i Odry granicznej 
notowano spadki stanów wody. Jedynie na Odrze granicznej wpływ oddziaływania cofki 
wywołał wzrosty stanów wody na wodowskazie Widuchowa. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze i jej dopływach początkowo prognozowane są 
wzrosty stanów wody spowodowane opadami deszczu, w drugiej części okresu ich opadanie. 
Na środkowej Odrze początkowo niewielkie wahania stanów wody, a następnie stabilizacja. 
W zlewniach dopływów środkowej Odry początkowo wzrosty, w dalszej części okresu 
opadanie stanów wody.  

Lokalnie stany mogą ulegać wahaniom w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
gospodarką na zbiornikach retencyjnych. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze 
granicznej prognozowane są wahania stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W czasie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały wiatry z sektora południowego, głównie słabe, miejscami umiarkowane.   
W pierwszej połowie okresu opady były niewielkie (kilka milimetrów) lub nie występowały 
wcale. Pod koniec drugiej połowy opady nasiliły się, głównie w środkowej części obszaru.  

Poziomy wody wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach 
Wiślanych oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry utrzymywały się głównie w strefie 
stanów średnich.  

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich, a w ich 
ujściach - w strefie stanów średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż Wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach 
Wiślanych oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry przewiduje się utrzymanie średnich 
stanów wód. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywać się będą głównie w strefie stanów niskich  
i średnich. W ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziomy wody będą  utrzymywać się  
w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 9 - 15 października 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 9 - 15 października 2013 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 9 - 15 października 2013 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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