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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W całym omawianym okresie obserwowano lokalnie niewielkie, przelotne opady deszczu.  

W zlewni Wisły po Dęblin obserwowano stabilizację lub spadki stanu wody, głównie w strefie 
wody niskiej, lokalnie średniej. Miejscami stan wody zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

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

W zlewni Bugu po Krzyczew w dniu 23 X obserwowano wzrost stanu wody na Krznie 
w Malowej Górze, do dolnej części strefy wody wysokiej, a na Bugu w Krzyczewie w strefie 
wody średniej. W kolejnych dniach na Bugu oraz Krznie obserwowano stabilizację lub spadek 
stanu wody, na Krznie na granicy strefy wody średniej i wysokiej, a na Bugu na granicy strefy 
wody niskiej i średniej. 

Stan wody w rzekach zlewni Narwi układał się przeważnie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie niskiej. Obserwowano głównie stabilizację oraz opadanie stanu wody. Jedynie 
23 i 28 X lokalnie, na dopływach Narwi i Biebrzy, wystąpiły wahania oraz wzrosty na skutek 
spływu wód opadowych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół opadanie, lokalnie zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. 
Jedynie 23 i 28-29 X na skutek spływu wód opadowych oraz przemieszczania wody 
w zlewniach wystąpiły wzrosty stanu wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po profil w Dęblinie spodziewany jest spadek 
poziomu wody, lub stabilizacja, na ogół w strefie wody niskiej lub średniej. Poniżej Dęblina 
przewiduje się stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej, miejscami wysokiej.  

W zlewni Bugu spodziewany jest niewielki spadek stanu wody na granicy strefy wody 
średniej i niskiej, jedynie na Krznie w górnej części strefy wody średniej. 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi prognozuje się głównie stabilizację oraz opadanie 
stanu wody, na ogół w strefie wody średniej i wysokiej.  

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. 
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Dorzecze Odry 

W całym dorzeczu Odry oraz Warty zanotowano lokalnie opady deszczu o małej 
intensywności oraz małej i umiarkowanej wysokości. Najwyższe opady w zlewni górnej 
i środkowej Odry zanotowano w dniu 23 X, natomiast w dorzeczu Warty i Odry granicznej 
najwięcej opadów przypadło na drugą połowę rozpatrywanego okresu. 

Stan wody górnej Odry układał się na ogół w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Stan 
wody środkowej Odry układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej. Stan wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody średniej i niskiej. 
Stan wody w dorzeczu Warty i Odry granicznej układał się w strefach wody od niskiej do 
średniej, lokalnie wysokiej. 

Występujące opady na ogół nie powodowały istotnych zmian stanu wody. W zlewni górnej 
i środkowej Odry dobowe wzrosty większe niż 20 cm wystąpiły w wyniku gospodarowania 
wodą na Kłodnicy, Odrze i Baryczy. Na pozostałych stacjach wodowskazowych występowały 
niewielkie wahania stanu wody. W zlewni Warty i Odry granicznej notowano niewielkie 
spadki i wahania stanu wody. Wyjątek stanowią wybrane wodowskazy na Nerze i Noteci, na 
których praca urządzeń hydrotechnicznych spowodowała wystąpienie dużych wahań stanu 
wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze i jej dopływach nie przewiduje się istotnych zmian - 
w dalszym ciągu stan wody będzie miał przebieg wyrównany, a na odcinku Odry 
skanalizowanej wystąpią wahania. Niewielkie wzrosty w wyniku opadów mogą wystąpić 
pierwszej doby w zlewniach dopływów górnej Odry. W zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowana jest stabilizacja i nieznaczne wahania stanu wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominował wiatr z sektora południowego. W pierwszej połowie okresu był to głównie słaby 
i umiarkowany wiatr południowo-wschodni, w drugiej połowie dominował wiatr z sektora 
południowo-zachodniego, nasilający się na wybrzeżu do silnego, lokalnie sztormowego.  

W pierwszej połowie okresu sumy opadu dobowego były niewielkie, w drugiej opady deszczu 
nasiliły się. Najwyższe sumy opadów zanotowano na wybrzeżu środkowym oraz zachodnim.  

Poziom wody wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach Wiślanych, 
w ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza utrzymywał się głównie 
w strefie wody niskiej i średniej.  

Pod koniec omawianego okresu w wyniku silnego i miejscami sztormowego wiatru z sektora 
południowo-zachodniego zmieniającego się do zachodniego, występującego głównie na 
wybrzeżu środkowym i wschodnim nastąpił najpierw spory spadek poziomu wody, 
a następnie krótkotrwały wzrost stanu wody do strefy wody wysokiej (Puck, Gdynia, Hel, 
Gdańsk Port Północny), po czym w ciągu kilku godzin poziom wody na stacjach wybrzeża 
środkowego i wschodniego spadł o kilkadziesiąt centymetrów (najwięcej w Kołobrzegu - do 
85 cm w przeciągu 7 godzin).  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Wiślanym, na Żuławach Wiślanych 
oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry przewiduje się utrzymanie poziomu wody w strefie 
wody średniej i niskiej. 

Na rzekach Przymorza stan wody utrzymywał się będzie głównie w strefie wody niskiej 
i średniej.  

W ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na Zalewie Szczecińskim poziom wody będzie 
utrzymywał się głównie w strefie wody niskiej.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 23 - 29 października 2013r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 23 - 29 października 2013r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 23 - 29 października 2013r.) 

 

 

 

 



 

 

 
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: Wojciech Pawelec (Ośrodek Hydrologii) 

 
Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Przemysław Plewa (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Marek Soliwoda (BPH we Wrocławiu) 
Magdalena Mielke (BPH w Gdyni) 
 

Opracowanie map: Wojciech Pawelec (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

