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WSTĘP. 

Intro d uction. 

Publikacja niniejsza . wchodzi w skład wydawnictw Centralnego Biura Hydrograficznego, podających 
zestawienie powierzchni poszczególnych dorzeczy 1), zarazem zaś stanowi część materjału, opracowywanego 
celem określenia hydrologicznych cech dorzecza Prypeci 2). 

Wyznaczenie działów wodnych dorzecza Prypeci, poprzedzające pomiary planimetryczne, napotykało 
na duże trudności ze względu na charakter poleskiej części zlewni o niezdecydowanej topografji terenu. . Z tego 
powodu wyłoniła się potrzeba szczegółowego objaśnienia przyjętych działów wodnych, wraz ze wskazaniem 
odcinków o przebiegu wątpliwym, lub zmieniającym się w zależności od pory roku. Pogląd na położenie 
działów wód w takich odcinkach może ulec jeszcze pewnym modyfikacjom w miarę postępu badań tereno
wych, oraz stopnia dokładności zdjęć topograficznych. 

Pomiary planimetryczne objęły powierzchnię zlewni Prypeci od źródeł po ujście Stwigi; zostały więc 
włączone tutaj części dorzecza, leżące poza granicami Państwa Polskiego, a mianowicie: 3382 km2 zlewni Ho
rynia, 10008 km2 zlewni Słuczy Wołyńskiej, cała zlewnia Słuczy Litewskiej, (której stosunkowo tylko nie
wielka część znajduje się po polskiej stronie), oraz 1406 km2 zlewni Stwigi. 

Analogicznie do publikacji „Szczegółowy podział dorzecza Pilicy" 1), wydzielono powierzchnie zlewisk 
do IV rzędu włącznie. 

Publikację opracowała w Centralnem Biurze Hydrograficznem M. K. Mg. geogr. Lucyna Rad om
a k a - Ś w i d z i ń s k a. 

Warszawa, w marcu 1933 r. 

Naczelnik Centralnego Biura Hydrograficznego 

(-) Zubrzycki 

Kierownik Oddziału Hydrografji Statystycznej C. B. H. 

(-) Matusewicz 

1
) Dotychczas opublikowano: ,,Szczegółowy podział dorzecza Sanu". Warszawa 1931. 

,,Szczeg6lowy podział dorzecza Pilicy". Warszawa 1931. 
2
1 zob. ,,Opady atmosferyczne w dorzeczu Prypeci". Warszawa 1932. 

,,Stosunki przepływu Prypeci w profilu Mosly Wolańskie". (w druku). 



METODA OPRACOWANIA. 
Methode du calcul. 

Przy wyznaczaniu działów wodnych i planimetrowaniu powierzchni dorzecza Prypeci posługiwano się 
mapą taktyczną w skali 1 :100.000: 

1) w wydaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 1924-1932 (arkusze reambulowane w te-
renie); 

2) w wydaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego z r. 1923 (arkusze reprodukowane z m,ap nie
mieckich); 

3) w wydaniu niemieckiem z lat 1911 - 1917 (Karte des westlichen Russlands), 
oraz mapą operacyjną w skali 1:300.000 w wydaniu Wojskowego Instytutu Geograficznego z lat 1928-1929. 

Tabela I daje zestawienie arkuszy, wchodzących w skład opracowanej zlewni. Arkusze opatrzone 
gwiazdkami (*), odnoszące się do części dorzecza Prypeci, położonej poza granicami Państwa Polskiego, były 
planimetrowane na mapach w skali 1 :300.000, posiadających siatkę, odpowiadającą mapie taktycznej; niema 
bowiem na tym obszarze arkuszy w skali 1 :100.000 o takich samych jak u nas wymiarach łuków równo· 
leżników i siatce południków1), co utrudnia zestawienie arkuszy o różnem cięciu, oraz posługiwanie się po· 
wierzchniami trapezów geodetycznych, stosowanych przy obliczeniach pozostałej części zlewni. 

Planimetrowanie wykonano metodą analogiczną~ jak przy opracowaniu dorzecza Pilicy- z tą rozmcą, 
że zamiast obliczenia powierzchni trapezów geodetycznych według wzoru Jordan a 2), zastosowano powierzchnie 
podane przez K r e u t z i n g e r a 3). 

Celem sprawdzenia dokładności obliczeń dla każdego arkusza sumowano splanimetrowaną i wyrów
naną powierzchnię dorzecza sąsiedniego i powierzchnię dorzecza Prypeci, ( ewentualnie - jeżeli dany arkusz 
obejmował samo dorzecze Prypeci - tylko powierzchnię splanimetrowaną i wyrównaną poszczególnych części 
dorzecza Prypeci) - i porównywano ją z powierzchnią trapezu geodetycznego. 

Odchylenia w jedną lub drugą stronę wynosiły dla poszczególnych arkuszy od 0,0000-do 0,0003 km2 

(tylko w jednym wypadku odchylenie doszło do 0,0004 km2). Różnica między powierzchnią geodetyczną 
wszystkich arkuszy, a powierzchnią otrzymaną z planimetrowania wyniosła 0,0022 km2 (zob. Tabela I). 

W obrębie zlewni Prypeci (II rzędu) wydzielono dorzecza jej dopływów III i IV rzędu, następnie ob
szary, zawarte między punktami ujścia dwóch dopływów, względnie między ujściem dopływu a punktem 
u .ytuowania najbliższego wodowskazu. Miejsca ujść dopływów i odgałęzień zostały skontrolowane na podsta
wie zdjęć lotniczych Biura Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n /Bugiem 4). 

. Oznaczenia cyfrowe części dorzecza, uwidocznione na załączonej mapie, odpowiadają numeracji, poda-
ne] w zestawieniu (Tabela II). Wydzielone kategorje powierzchni dorzecza zostały ujęte w dwie rubryki: 
rubryka „częściowo" odnosi się do powierzchni, zawartych między dwoma dopływami (ewent. między do
pl.ywem a wodowskazem) i odwadnianych bezpośrednio przez daną rzekę; rubryka „w całości" zawiera po
w,1erzchnie dorzecza 1) od źródeł rzeki do ujść jej poszczególnych dopływów (ewent. od źródeł do wodowska
zow), 2) łącznie z temi dopływami, wreszcie 3) od źródeł do połączenia z rzeką wyższego rzędu. 

. . 
1
) Dla odnośnego terenu rozporządzano tylko mapą w skali 1:100.000 przerobioną z mapy rosyjskiej w skali 1:84.000, 

P.
0 tadaJącą sieć południków od Pułkowa, oraz luki równoleżników o wymiarze 0027•, podczas gdy arkusze mapy polskiej mają 

siatkę południków_ od Greenwich lub Ferro i łuki równoleżników o wymiarze 0°30'. 
2

) Jordan „Handbuch der Vennessungskunde". Stuttgart 1895. 
e) J. Kreutzinger „Topografja". Warszawa 1928, str. 119. 
4

) Zdjęcia lotnicze_rohione były na jesieni, odpowiadają więc jesiennemu stanowi koryt rzecznych. 
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Wartości powierzchni dorzeczy, odnoszące się do poszczególnych wodowskazów, oznaczono tlust 
drukiem. 

Kilometrowanie biegu Prypeci przeprowadzono również na mapach w skali 1:100.000-w ten sposó 
że odstawiano jedno ostrze cyrkla w kierunku każdorazowego zakrętu rzeki i dodawano nowy odcinek prz 
odsunięcie drugiego ostrza aż do następnego załamania biegu. 

Główne koryto rzeki, w wypadkach jego rozdzjelania się, ustalono na podstawie wyżej wspomniany 
zdjęć lotniczych, oraz wyników pomiarów objętości przepływów. Długość biegu liczono od granicy polity 
nej Państwa Polskiego przy ujściu Słuczy Litewskiej (km O) - w górę rzeki. 

CHARAKTERY TYKA GRANIC DORZECZA PRYPECI. 
Caracteristique des limit.es du ba sin de la Prypeć. 

UWAGI OGÓLNE. 
Remarques gęnerales. 

·wyznaczanie granic dorzecza ~rypeci czy to na mapie, czy "\-\' terenie jest w wielu wypadkach utru· 
dnione wskutek monotonji krajobrazu w poleskiej jego części, nieznacznych deniwelacyj, braku ustalonej 
sieci rzecznej, wreszcie -występowania na granicy zlewni dużych, bifurkujących obszarów bagiennych. 

Częstokroć natrafia się na powierzchnie, które równie dobrze mogą być zaliczone do dorzecza Pry, 
peci, jak i , do dorzecza Niemna czy Wisły; dział wodny biegnie nieraz po niewielkich wyniosłościach wyd 
lub nieco wyższych ponad poziom ogólny śródbagiennych kępach. Trudno mówić wtedy o jakimś linijn 
dziale wodnym, gdyż w tych wypadkach jest on pasem, i to pasem o dość znacznej szerokości. 

Trudności napotyka się również przy wydzielaniu zlewisk dopływów Prypeci, zwłaszcza w pobliżu id 
ujść, gdzie tworzą nieraz całą sieć splątanych ze sobą odnóg. W czasie wio ennej powodzi, kiedy szeroko 
rozlanych wód Prypeci dochodzi do kilkunastu km, niema wogóle mowy o jakiemkolwiek ustaleniu dziah 
wodnego w jej pobliżu. 

Na tych obszarach wyraźny dział wód można przeprowadzić tylko w okresach niskich stanów wody. 
Tutaj należą działy wodne wyznaczone metodą morfologiczną na podstawie mapy 1). 

EUROPEJSKI DZIAŁ WODNY 
Ligne de partage europeenne. 

Dział wód, rozgramczający Prypeć od Niemna i Wisły, nie jest jeszcze ustalony na wielu odcinkach; 
przesuwa się on ciągle na niekorzyść Prypeci, albowiem Niemen iWisla odbierają wciąż jej dorzecze za pośred· 
nictwem swych dopływów (Szczary, Zelwianki, Muchawca) . . 

W granice Rzeczypospolitej dział wód N iem n a i Prypeci wkracza od wsi Kukowicze (na E 
od Nieświeża), przecina granicę polityczną przy szosie nieświeskiej, wygina się zlekka ku S i biegnie przes 
wzgórze 205 m w kierunku W, przekraczając na S od wsi Duże dolinkę, odwadnianą do Niemna przez jedno 
z ramion źródłowych Wyni, a ku Prypeci-przez jeden z dopływów Łani. Odległość źródłowych części ty~ 
rzek jest bardzo niewielka - tak, że zachodzi tu, przy dalszym postępie erozji wstecznej, możliwość przeciąg· 
nięcia w kierunku Łani, wykazującej silniejszy spadek. Na S od wsi Duże dział wód od szosy nieświeskiej 
skręca w kierunku wsi Gabruny i stąd biegnie na NJf", podnosząc się na szczyty wzniesień (221 m), polo, 
żonych na N od wsi Łań i Osmołowo. Między Osmołowem i Chodatowiczami dolinki dopływów Uszy i Łani 
zazębiają się swemi obszarami źródłowemi, i dział wodny wygina się w· silnych łukach ku N i S, 
utrzymując się w poziomie 196 - 205 m; od Chodatowicz ponownie skręca na S i biegnie rozpłaszczonym 
nieco grzbietem, wyginając się :dekka ku W w kierunku wzgórza 212,7 m; w grupie pagórków na W od 
Kiecka podnosi się do 222 m, poczem idzie na W w kierunku wsi N owosiółki, Burak owce i stąd na N, u 
wsi Żerebkowicze. 

Na W od Żerebkowicz rozpoczyna się nabrzmienie utworów dyluwjalnych, biegnące na przestrzeni 
20 km równolegle do górnego biegu ij" aczy. Wzdłuż osi tego nabrzmienia, dochodzącego w najwyższej sweJ 
części do 220 m, ( około 40 m wysokości względnej) przebiega dział wód, rozdzielający górne biegi Szczary 
i Łani. Od Łopatycz skręca na W do wsi Kurszynowicze, obniżając się do 195 m. 

1) W wielu miejscach naturalny przebieg ich został już zmodyfikowany przez dotychczasowe prace meljoracyjne, w przy, 
szłości należy oczekiwać jeszcze większych zmian. 
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Na S od powyższych wsi rozpoczyna się obszar wielkich błot, które od jeziora Czarnego i Żehulanki 
na W, oraz od Jasiołdy (między jeziorami Sporowskiem i Motolskiem) na S, ciągną się szerokim pasem ku E, 
otaczają jeziora Wygonowskie i Bobrowickie i rozprzestrzeniają się nad kanałem Ogińskiego, nad górnym bie
giem Bobryka i Cny, oraz nad środkowym biegiem Łani. Gdzie niegdzie tylko zwarty obszar tych bagien 
urozmaicony jest przez pojedyńcze wyspowe wzniesienia wyżyny dyluwjalnej, dzielące go jednocześnie na 
mme1sze rejony. Od wsi Kurszynowicze europejski dział wód skręca na S i SE, schodzi na bagna do 162 m 
n.p.m., poczem, wkraczając na wyspę wyższego wzniesienia pod Hancewiczami, podnosi się znów do 177 m 
(17 m wysokości względnej). Tutaj skręca on początkowo na S i na SW, przebiegając na przestrzeni paru 
km obok drogi Hancewicze - Chotynicze, poczem przecina ją w kierunku z N na S i obniża się na bagnie 
Kaczaj do poziomu 156 m n. p. m. Bagno Kaczaj odwadniane jest ku NW - przez kanał, wychodzący z ma· 
lego jeziorka Żaby i prowadzący wodę poprzez naturalny morfologiczny dział '\\'Ód na NW od wsi Borki do 
Szczary-oraz ku SE do Cny-również za pośrednictwem systemu kanałów, z których jeden przechodzi przez 
jezioro Kaczajskie. Począwszy od bagna Kaczaj europejski dział wód ma przebieg bardzo niezdecydowany: 
na przestrzeni około 90 km, aż po linję kolejową Brześć n/Bugiem - Barano\\-icze, biegnie on poprzez bagni· 
stą równinę, utrzymując~ się w poziomie 150 - 154 m n. p. m., gdzie tylko pojedyńcze kępy lub wierzchołki 
wydm wznoszą się na 2 - 5 m ponad otoczenie. 

Z bagna Kaczaj skręca on na NW i na W; na obszarze uroczyska Peretryszcze przecina kanał gór
nego Bobryka (odgałęziający się od wyżej wspomnianego kanału, idącego z jeziorka Żaby), poczem kieruje 
się ku S wzdłuż drogi Nowosiółki- Rozdziałowicze; na uroczysku Borowiszcze ponownie zwraca się na SW 
i zachowuje ten kierunek w przybliżeniu do wsi Wielka Hać, pozostawiając na N samo zagłębienie jezior 
Wygonowskiego i Bobrowickiego. 

Kanał Ogińskiego jest przecięty działem wód pod Wygonoszczą. Przekopanie tego kanału odtworzyło 
dawniejsze połączenie dolinne Szczary z Prypecią: górna Szczara bowiem jest częścią rzeki, która dawniej 
płynęła do Prypeci. 

Na N od wsi Wielka Hać występuje większe nieco zgrupowanie wydm, osiągających wysokość 168 m 
n. p. m. Dział wodny na obszarze tych pagórków wydmowych zwraca się ku N, poczem schodzi na obszar 
błot, pokrytych gęstą siecią kanałów, a ciągnących się aż do Hrywdy (149-155 m n. p. m.) i pozostawia 
tu bagno Olesznie w dorzeczu Szczary, a uroczyska Horodyszcze, Borowino i Tuboszyn zagarnia do dorzecza 
Jasiołdy. 

Na NW od Kozików znajduje się część szczytowa kanału, łączącego Jasiołdę z Hrywdą. Dział wód 
zwraca na W na najwyższem wzgórzu wydmowem uroczyska Tuboszyn i przekracza ów kanał w tej właśnie 
części na obszarze uroczyska Starożliwiec, a dalej - w ki~runku NW -wije się wzdłuż szosy i toru kolejowego 
Koziki·lwacewicze, aż do wsi Hiczyce. Na W krańcu Hiczyc dział wód skręca na N, na S od Goleńczyc 
przecina bifurkujący kanał i ponownie kieruje się ku W-na wieś Jaglewicze. Pod Jaglewiczami przebiega 
on w odległości 2,5 km od Hrywdy, która dochodzi tu od N silnie wygiętym łukiem. Morfologiczny dział 
wód należałoby z pod Jaglewicz przeprowadzić wprost na NW, do stacji kolejowej Iwacewicze, wzdłuż wąskie· 
go grzbiecika, oddzielającego dolinę Hrywdy od dolinki dopływowej Jasiołdy, wykazującej spadek ku S. Na
turalny ten dział został tu jednak przesunięty na S na niekorzyść J asiołdy wskutęk przekopania kanału, 
odprowadzającego wody z górnej części wyżej wymienionej dolinki (Uroczysko Kaczan) ku N. Obecny dział 
wód z pod Jaglewicz kieruje się początkowo na SSW, potem na W, i na S od folwarku Barany wkracza 
na SE krawędź dyluwjalnej wyżyny wołkowyskiej. 

Zarówno południowy kierunek górnego biegu Hrywdy i jej nagły zwrot ku N pod Jaglewiczami, jak 
i ukształtowanie terenu na dawniejszym naturalnym dziale wodnym świadczą, że pierwotnie górny bieg 
Hrywdy należał do dorzecza Prypeci i został przeciągnięty do Szczary przez swój dzisiejszy bieg dolny: 

Na E od wsi Bycz dział wód osiąga wysokość 166 m n. p. m., pod samą wsią zniża się znów do 154 m, 
poczem skręca na NNW, podnosząc się na S od Aleksiejówki do 172 m n. p. m. Między Aleksiejówką i Roz
mierkami przebiega w kierunku południkowym martwa dolinka; dział wód przekracza ją z E na W, do
chodzi do wzgórza 188 m (na NE od Zapola) i stąd kieruje się ku NW pod Kossów, Mereczowszczyznę, 
na N od wsi Krasiewicze, na wzgórza 203 i 199 m, wznoszące się na W od wsi Zmojdziaki-i pod wieś Kulesze. 

Na całej przestrzeni od Iwacewicz do Kossowa dział wód przebiega w niewielkiej odległości od Hrywdy i prawie równolegle do niej; miejscami zbliża się do łożyska rzeki na odległość 3,5 km, a pod stacją kole
jową Iwacewicze, w pobliżu zmiany kierunku biegu Hrywdy-nawet na 1,5 km. 

Na równoleżniku wsi Kulesze europejski dział wód przecina szosę Bereza Kartuska - Różana, poczem 
kieruje się na S aż do przecięcia z drogą Jubczyki-Sielec, obniżywszy się uprzednio do 178 m n. p. m. . 
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W dalszym swym przebiegu dział wód zwraca się ku NW, w pobliżu szosy Prużana- Różana na prze· 
strzeni paru km biegnie na NNE równolegle do niej, poczem, przerzuciwszy się na drugą stronę, o 3 km na SW 
od wsi Bajki, kieruje się na N i NW poprzez wzgórza o wysokości 185 m i podchodzi do szosy Różana-· 
Łysków. Stąd idzie początkowo na W równolegle do szosy, zakreślając niewielki łuk między pagórkami 
z punktami wysokości 183 i 185 m; w pobliżu wsi Krupa zwraca ię na S, a pod folwarkiem Kopań skręca 
na W, zniżając się na bagienku między wsią Wilanów a osadą Kolonja do 172 m. Po przecięciu drogi Łys· 
ków-Kuta dział wód biegnie przez folwark Rajki i przez wzniesienie na S od w i Kuklicze w kierunku NW; 
nie dochodząc do oEtdy Gałowo Błoto cmcpejEki d2.fał wćd Ekr~ca raptownie na SW. W tern miejscu koń· 
czy się granica d01ztcza Prypeci z dorzcczfm Niemna, a zaczyna się granica z dorzeczem Wisły. 

W sąsiedztwie Nc.wego Dworu dział wód osiąga wysokość 181 m n. p. m., poczem schodzi na obszar 
bagien, dających początek Jasiołdzie i Narwi (t. zw. Dziki, albo Białe Błoto, bagno Wielki Ugoł i t. d.) do 
poziomu około 161 m n. p. m.; bagienny jego odcinek mierzy tutaj około 11 km. Pod wsią Klepacze· 
wkracza on na wyżynę dyluwjaJną, osiągając ponownie wysokość ponad 170 m n. p. m. Między wsiami Kle· 
pacze i Buzyny (na N od Prużany) dział wodny zakreśla łuk otwarty ku E (z podrzędnemi dygitacjami) 
utrzymując się na wysokości 166 -189 m n. p. m. Między Buzynami a Dobuczynem, oraz na S od Dobuczyna 
przecina on dolinki, bifurkujące w stronę JasioMy i Muchawca, poczem przebieg jego aż po wieś Bakuny 
i Zaniewicze (wzgórze 161 m) jest zupeJnie :zdecydowany. Pod Bakunami dział wód zmienia kierunek na SE, 
który zachowuje aż po Horsk, przebiegając równolegle i w niewielkiej odległości od doliny Wieńca; ten od· 
cinek ma już miejscami charakter niestały: na S od Zaniewicz przechodzi przez bifurkującą dolinkę, a na SE 
od wsi Obiecz rozpoczyna się znów teren podmokły i płaski, gdzie wyższe obszary występują w postaci więk· 
szych lub mniejszych wysp, na które dział wód przerzuca się kolejno poprzez rowy i duże bifurkujące prz 
strzenie bagienne. Taki charakter zachowuje dział wód od Horska aż po Osipowicze nad Kanałem Kr1lew· 
Skim, dokąd dochodzi po parokrotnej zmianie kierunku: pod Temrą Starą na W - E, pod wsią Borki na N-S, 
który to kierunek zatrzymuje z małemi odchyleniami aż do Hołowczyc, następnie z Hołowczyc biegnie na 
przez Swieklicze, skręca w niewielkiej od nich odległości ku SW, a przed Chomiczycami ku SE, osiągając 
wreszcie Osipowicze. 

Tu dział wód wkracza na trzeci z kolei obszar rozległych bagien, rozprzestrzenionych nad kanałami: 
Królewskim, Orzechowskim i Białojezierskim i właściwie gubi się zupełnie. Z morfologicznego punktu wi 
dzenia należy go przeprowadzić przez Kanał Królewski na W od wsi Nowosiółki- pozostawiając na E błoto 
Dubowoje-przez wieś Powicie, na E od błota Niżni Sielec, przez uroczysko Krasne, na E od wsi Zamości 
i przez osadę Kletyszcze do wsi Zalesicze nad jeziorem Orzechowskiem. 

W rzeczywistości jednak dział wód jest tu ruchomy i przesuwa się stale bądźto na E, bądźto na W, 
zajmując położenie w pobliżu kanału Orzechowskiego lub Białojezierskiego. Przepływ wód na kanale Kró
lewskim regulowany jest przez dwa jazy: w Wygodzie (przy kanale Orzechowskim) i w Sieliszczu (przy ka 
nale Białojezierskim). Z profilu podłużnego kanału Królewskiego na stanowisku szczytowem (między wyżej 
wymienionemi jazami) okazuje się, że zależnie od zupełnego zamknięcia jazu Wygoda i otwarcia jazu Sielisz. 
cze lub naodwrót - całą wodę z kanału Królewskiego i jego dopływów można skierować do Piny - lub d 
Muchawca. Progi jazów znajdują się bowiem na wysokości niemal równej: 

jaz Wygoda 

jaz Sieliszcze 

rzędna progu 

142.13 m 

142.57 „ 

piętrzy do 
143.51 m 

144.05 „ 

W codziennej gospodarce na kanale Królewskim kierunki odpływu regulowane są w najróżnorodniejszy spo
sób. W każdym bądź razie kanał ten wraz z Piną nie oddaje Prypeci tej całkowitej ilości wód, jaką zabie 
od niej poniżej ujścia Turji za pośrednictwem kanału Wyżewskiego i Białojezierskiego; część ich zostaje 
niej zupełnie stracona. 1) 

Na S od wsi Zalesicze dział wód na przestrzeni około 1 km idzie wschodnim brzegiem jeziora Orz 
chowskiego, poczem poprzez osadę Dąbrowica skręca ku E, na uroczysko Krzywa Hora, gdzie wykonuje p 
nowny zwrot ku SW, przecinając duże bagno Starucha między wsiami Hołyki i Wał. Pod W alem dz' 
wód wkracza na teren wydmowy i zachowując poprzedni kierunek, biegnie pomiędzy jeziorami Mała i Wie 
Blizna, poczem dochodzi do szosy Dywin - Komarowo. Prawie do samego Komarowa towarzyszy 

1933 r. 
1) T. Zubrzycki. ,.Rzut oka na stosunki odpływu Prypeci", Prace Biura Projektu Meljoracji Polesia t. li, 

1(1'' 
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wielkiemi odchyleniami wyżej wymienionej szosie, osiągając na W) dmie Szubirnicy 15 m wysokoeci względnej. 

W tern miejscu dział wód przechodzi zaledwie o 1 km od łożyska Prypeci i dalej na SW utrzymuje się rów

nież w niewielkiej odległości od rzeki, biegnąc po podmokłych terenach W) dmowych w kierunku wsi Koniszcze 

i Prochód, północnym skrajem bagna Wesce, stąd na S ku wsi Seńki (na N od Zdomyśla); następnie idzie 

wydmami, rozdzielającemi bagna Gaj i Serednie ku S WW i już w lesie nadleśnictwa Zabłocie skręca ną SW 
do wsi Kraska, leżącej znów w odległości zaledwie 1 km od koryta Prypeci. 

W dalszym swym pr~ebiegu ku SW dział wód przedstawia się podobnie: to wznosi się na wierzchołki 
wydm, to przecina bifurkujące kanały i bagna, utrzymując się wciąż w pobliżu biegu Prypeci. 

Parę km na SW od wsi Smolary Switeźskie morfologiczny dział wód skręca na S i w tym kierunku 
biegnie aż do mokradeł leśnych, zwanych Sołtyszczyna, położonych w odległości 3-5 km od Bugu. N a mo

k.radłach tych skręca ku E i SE- następnie, powtarzając w przybliżeniu wygięcie Bugu, dochodzi do wsi 

Perekurka i poprzez bagno Dudyszki wspina się na wzgórze 204 m (na NE od Ostrówki), następ~ie kieruje 

się na NE na wieś Połapy, przekraczając po drodze bifurkującą dolinkę. W okolicy wsi Połapy dział wód prze· 

chodzi przez najwyższe wzniesienia okolicy, poczem skręca na SEE na wzgórze oznaczone wysokością 219 m; 

na tern wzgórzu zmienia kierunek na SW i przecina S część wsi Kuśniszcze - później, skręciwszy na SE, 
napotyka znów po drodze bifurkujące bagienko i po mokradłach biegnie przez wieś Borki, skręcając 

w niewielkiej od niej odległości na SE na Maszów. N a NE od Maszowa przechodzi przez wzniesienie 

209 m, potem biegnie po lekko falistym i w wielu miejscach podmokłym terenie na SE; na E od Żaglinki 
znów lokalnie podnosi się, poczem kieruje się ku S na Owłoczym i Jasionówkę, przecinając na N od pierw

szego większe bagno Przewałszczyznę. Z pod Jasionówki (203 m) dział wód idzie przez podmokłe lasy na SE 
przez Annówkę, Muntówkę, poczem skręca do kolonji Liski. 

Na S od kolonji Liski i wsi Ruda rozciąga się w równoleżnikowym kierunku na przestrzeni około 

9 km szeroka dolina o plaskiem, podmokłem dnie. Obecnie jest to dolina martwa, przecięta paroma sztucz

nemi kanałami, ale związek morfologiczny z sąsiednią doliną Turji świadczy, że była niegdyś większą arterją 

odpływową. Turja płynie od wsi Zaturce w prostej linji z SE na NW doliną szeroką do 3 km. Między linją 

kolejową kowelską i wsią Ruda zakreśla dwa większe zakola i parę mniejszych, a pod wsią Ruda raptownie 

skręca ku N i wkracza w dolinkę wąską, około 200-metrowej szerokości. Jednocześnie roz1egła dolina gór

nego jej biegu ma swe bezpośrednie przedłużenie w dolinie na S od Lisek, skręcającej między wsią Zabło

cie a kolonją Karolówką w stronę pobliskiego Bugu. Prawdopodobnie dalszym jej ciągiem jest obniżenie do

linne, ciągnące się między wsiami Stężaryce i Korytnicą n. Bugiem. Wynika stąd, że mamy tu do czynienia 

z klasycznem przeciągnięciem górnego biegu Turji, który pierwotnie należał do zlewni Bugu i został prze

ciągnięty przez dopływ Prypeci. Obecny dział wodny przecina dolinkę na S od Lisek wzdłuż tamy na bagnie 
Barysz, poczem kieruje się na SE ku folwarkowi Podrudzie i stąd aż do kolonji Aleksandrówka (na S od 

Ozdziutycz) biegnie grzbietem, podnoszącym się stopniowo od 206 do 226 m i opadającym łagodnie w stronę 
Turji i Ługu. 

Pod Aleksandrówką zaczyna się lessowe plateau wołyńskie, wzniesione w swej części N na 220-230 m, 

a podnoszące się ku S do 250 m i wyżej. 
W tej części przebieg działu wód jest naogół ustalony, choć i tutaj spotyka się niekiedy odcinki chwiej

ne. Pod Chołojowem dział wód przecina bagno, z którego wody spływają do Styru i do Cholojówki (dopływu 

Bugu). Na NW od Oleska w pobliżu bagna Pokrowa, dającego początek źródłom Styru, dział jest znów 
bardzo niski. 

Pod Podhorcami wyżyna lessowa jest silnie rozcięta przez erozję; dział wód występuje tu w postaci 
wąskiego grzbiecika, atakowanego z dwu stron przez. dopływy Styru i Bugu (Łuczków i Bużek). 

Tutaj też kończy się europejski dział wodny, odgraniczający dorzecze Dniepru od dorzecza Wisły. 

a zaczyna się d z i a ł w ó d mi ę d z y d o r z e c z am i D n i e p r u (Prypeci) i D n i e s t r u. 

DZIAŁ WODNY MIĘDZY DORZECZEM PRYPECI A DORZECZEM DNIESTRU 
Ligne de partage entre le bassin de la Prypeć et celui du Dniestr. 

Dział w od ny Prypeć-Dn ie str biegnie od Podhorzec w równoleżnikowym mniej więcej kierunku 

aż do Podkamienia, utrzymując się na wysokości między 403 m a 430 m (najwyższa W partja Woroniaków). 
Pod Podkamieniem skr~ca na SE, na Milno; jednocześnie wysokość jego zmniejsza się do 380 m, ale zachowuje 

on charakter wąskiego grzbietu dzięki erozji wstecznej górnego Horynia i lewobrzeżnych dopływów Seretu. 
Od Milna dział wód biegnie na E, nie dochodząc do Wierzbowca skręca na SE, na NE od Zbaraża przyj-
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muje znów poprzedni kierunek, utrŻymujący się następnie aż do granicy Państwa Polskiego. Wysokość jego 
na tych odcinkach przekracza miejscami jeszcze 380 m, ale przeważają wysokości od 360-do 370 m; w miaq 

·przesuwania się na E dział wód obniża się stopniowo, aż do 340 m w pobliżu granicy politycznej Państwa. 

DZIAŁY WODNE MIĘDZY DORZECZAMI DOPŁYWÓW PRYPECI. 
Ligne de partage entre les bassins des affluents de la Prypeć. 

Granice dorzeczy poszczególnych dopływów Prypeci wykazują na obszarze Polesia również wiele od· 
cinków o wątpliwym i trudnym do ustalenia przebiegu. 

Przy wyznaczaniu tych granic wykorzystano w miarę możności wyniki niwelacji przeprowadzonej 
przez Biuro Projektu Meljoracji Polesia w Brześciu n/Bugiem. 

Dopływy prawobrzeżne. Dział wód odgraniczający z pra°"'ej strony Prypeć od źródeł 
p o u j ś cie ka n al u p ryp e ck ie go na całej prawie długości ma przebieg zupełnie wyraźny. Odgałęzia 
się on od działu europejskiego na S od Hołowna (wzgórze 219 m), kieruje się ku NE wierzchowinami pasma, 
z pod którego biją od strony NW źródła Prypeci i aż po wieś Sukacze jest jednocześnie granicą dorzecza 
Wyżwy. Na N od Sukacz wygina się ku W, potem ku N i w pobliżu jeziorka Czakowo schodzi powoli na 
t eren bagnisty, w dolinę Prypeci. 

Z 1 ew n i a L ut ki od W ograniczona jest działem, który ma odcinki bagienne: na N od Smolarów, 
oraz na przestrzeni między szosą Krymno- -Dubieczno a linją kolejową przechodzącą na SW od Rokity. 

N a S i na E Lutk~ graniczy z dorzeczem Wyż wy, której zachodni dział wód doprowadzony został 
poprzednio do Sukacz, skąd już jako dział Wyżwy i Lutki kieruje się ku NE szczytami wzniesień 
(200, 205 m), stanowiących przedłużenie pasma Hołowno-Sukacze; na NW od Wyżwy Starej przekracza 
dolinkę Brodu Teremieckiego, 12 m głębokości, poczem kieruje się ku N do wsi Pastusze, gdzie wspina się on 
na szczyt moreny czołowej 192 m1), zwraca się na NE, pod wsią Podmoragi schodzi na bifurkującc bagienko, 
pod Dubiecznem wznosi się do 184 m .i wreszcie pod Czebeliwką wkracza w dolinę Prypeci. Tutaj kończy 
się dział wodny między Lutką a Wyżwą, a zaczyna się dział między Pr y p e ci ą a Wyż wą, który biegnie 
od Czebeliwki aż po ujście Wyżwy środkiem doliny Prypeci, rozgraniczając właściwy jej bieg od kanału Sie· 
!iszcze, prowadzącego wody do Wyżwy z bagna Podbereźnik i Morgi. 

Dział wód Wyż wa-Tur j a zaczyna się na SW od wsi Osereby na wysokościach: 204, 208, 
212 m. Odcinki o niezdecydowanem odwodnieniu wykazuje on: pod Targowiszczem, gdzie przecina bifurku· 
jącą łąkę w poziomie 196 m, pod Szajnem -w poziomie 183 m, między Myzowem a Sekuniem-w poziomie 
175 m; na N od Bucynia z wysokości 204 m schodzi dział na podmokłą równinę (167-169 m) i biegnie 
przez Nadatyń, na N od Synowa, przez Zachody Datyńskie, na W od jeziora Doszno, gdzie wkracza na te
reny piaszczyste uroczysk Hory i Sowa, poczem zachodnim skrajem bagna Rohatyńskiego dochodzi do wydm 
uroczyska Buzacki Las. Na tem uroczysku granica zlewni Wyżwy i Turjj skręca na NW i idzie na N od 
Adamówki (w dalszym ciągu po piaskach), przez lasy nadleśnictwa Zamszany i przez wzniesienia pod Za· 
brodziem dochodzi do wsi Jakusze przy ujściu Wyżwy. 

Pod Jakuszami kończy się dział między Wyżwą a Turją, a zaczyna się dział między Prypecią 
i T _ur ją. Idzie on wzgórzami wydmowemi na NE przez osadę Szerszeń, na N od Podostrywek i Mielnik 
Rzeczyckich, przez Bagno Drabjcha pod wieś Podrzecze i stąd na E do ujścia Turji.2) 

Od E Turja graniczy z dorzeczem Styru, Stochodu, Breszczy i Głuszycy. 
Granica dorzeczy Turji i Styru liczyokołolOkmdługości i znajduje się całkowicie w obrę· 

bie plateau wołyńskiego, zniżając się od 281 m w P<:>bliżu europejskiego działu wód do 230 m na E od wsi 
Zaturce. 

Na NE od tej wsi zaczyna się granica pomiędzy dorzeczami Turji i Stochodu, która 
biegnie początkowo zwartym grzbietem (230-247 m) na NW, schodząc na SW od Kisielina na teren właści· 
wego Polesia; pomimo to ma jeszcze na przestrzeni około 40 km przebieg zupełnie zdecydowany i dopiero 
na NE od J ezierzan przybiera charakter typowo poleski - zaczyna się tu bowiem równina mokrych łąk, z wy· 
łaniającemi się gdzie niegdzie wzniesieniami do 17 m wysokości względnej. Obszary o szczególnie niezdecy· 
dowanym odpływie przecina dział na przestrzeni od wsi Krzeczewicze (na N od linji kolejowej kowelskiej) 

1) St. Le n ce w i cz. ,,Międzyrzecze Bugu i Prypeci". Przegląd Geograficzny t. XI, 1931 r. 
2) Lencewicz (1. c.) przeprowadza dział wodny z wydm uroczyska Buzacki Las przez wieś Borki i jezioro Sircze, zali· 

czając bagna, leżące na N od Postupela do zlewiska Prypeci; natomiast według niwelacji Biura Projektu Meljoracji Polesia wody 
z tych bagien kierują się do Turji. 



- 13 -

po Karasin, t. j. na granicy zlewni Durnicy (dopływu Turji) i Stobychwy (dopływu Stochodu), powiązanych 
skomplikowaną siecią kanałów. Od Karasina dział wód biegnie na N przez osady Mokrynino i Obzyr (173 m) 

dochodzi do błota Halo. 
Na N od tego błota zaczyna się granica dorzecza Turji z Breszczą. Biegnie ona począt

kowo na W pasmem wzniesień do 193 m wysokiem, przy szosie Soszyczno - Nujno zwraca się na NNW, 
pod Nujnem przecina dolinkę o dwukforunkowym odpływie, wkracza na pola piaszczyste, leżące na NW od 
tej wsi i przez jezioro Soszyczno skręca na Rakowy Las, a stąd idzie przez Załazie, Olble Lackie na uro
czysko Zhoryszcze (na N od wsi Olble Ruskie). Odcinek działu od jeziora Soczyczno po wieś Olble Lackie 
przechodzi znów przez tereny o nieokreślonym odpływie. 

N a N od uroczyska Zhoryszcze zaczyna się d z i a ł w ó d T ur j i i Gł u s z y c y , niewielkiej strugi, od
wadniającej okolice Małej Hłuszy i Zahłusza. Na przestrzeni do "\\-Si Podborocze jest on dosyć wyraźny; 
na W od niej wkracza w dolinę Prypeci i kieruje się do uj8cia Turji pod Szczytyniem. 

D z i a ł w ó d mi ę d z y Pr y p e ci ą a Gł u s z y c ą , analogicznie jak dział Prypeci i dolnej W yżwy, 
biegnie środkiem doliny Prypeci i przez osadę Meńce dochodzi do ujścia Głuszycy na S od Niewierza. 

Od E graniczy Gł us z y c a z do r ze cze m B res z czy; tutaj dział wód z uroczyska Zho
ryszcze kieruje się przez piaszczyste tereny leśne ku NNE; na N od wsi Mała Hłusza wkracza w dolinę Pry
peci, podczas gdy dział między Prypecią a Breszczą skręca na NE pod kolonję Wielka Hłusria, 
przecina tam sieć bifUl'kujących kanałów, następnie kieruje się pod Sadówkę, na N od Pohulanki schodzi 
do doliny Prypeci i biegnie nią w mewielkiej odległości od Breszczy aż do ujścia tej ostatniej na NW od 
wsi Łachwicze. 

Z prawej strony B r e s z c z a graniczy na niewielkiej przestrzeni ze Sto chodem, a potem, prawie 
aż do swego ujścia - z Korostyńką. Na granicy ze Stochodem dział wód biegnie przez teren pa
górkowaty (Krukowa Góra, 198 m). 

Granica dorzecza Breszczy z dorzeczem Korostyńki zaczyna się na SE od wsi Po
lice; przechodzi ona tu wpoprzek przez mokrą dolinę, poczem przez lasy piaszczyste majątków Krymno i Sko
morocha dochodzi do Marjanówki (na ENE od Krymna); tutaj, oraz na SW od Sosnówki przecina bifurku
jące łąki, a pod Czernysznem wkracza na obszar rozległego bagniska Krynica i utrzymując się w pobliżu Ko
rostyńki, zwraca się na N, dochodzi do szosy Borki-Derewek, (której towarzyszy na przestrzeni około 5 km), 
poczem grzbietami wydm, przez lasy majątku Zamienie, kieruje się na N ku dolinie Prypeci. 

Korostyńka uchodzi do jeziora Lubiaź pod futorem Lubiaź. Dolny jej bieg został ujęty w siatkę 
krzyżujących się kanałów, wskutek czego dział, którym odgraniczamy ją od Prypeci z lewej strony jest 
właściwie tylko linją konwencjonalną, jak zresztą wszystkie działy w obrębie doliny Prypeci. 

Z prawej strony dorzecze Korostyńki graniczy z dorzeczem Stochodu; na przestrzeni od 
uroczyska Dukta (na SE od Polic) po szosę Farynki (Bereźniak) - Tobole dział wód biegnie szczytami roz
proszonych wzniesień lub piaszczystemi uroczyskami; na N od Tobola przecina bifurkujący kanał i kieruje 
się wzdłuż Stochodu na wieś Sieliszcze, gdzie przechodzi przez bagienną dolinę, a na N od niej ponownie 
przecina siatkę kanałów i powtarzając wygięcie Stochodu, kieruje się na Lubieszowską Wólkę. Na N od tej 
ostatniej granica dorzecza Korostyńki biegnie ku wsi Mazur-Gaj, następnie, na W wzdłuż szosy Lubie
ezów-Derewek, do osady Podkorczemie, wreszcie przez Zastawie, na N od osady Czerniczno-do jeziora 
Lubiaź. 

Z ach od n i a gr a n i ca do 1 n ego St o chodu ciągnie się od Lubieszowskiej Wólki na Lubieszów, 
a stąd wzdłuż koryta rzeki na Zarudcze, Selisek, przez las Buczyński, na W od Buczyna i przez Zabłocie 
do ujścia Stochodu pod Swałowiczami,. Począwszy od Zarudcza, przecina ona dużą ilość kanałów, łączących 
Stochód z jeziorem Lubiaź, oraz ramię Stochodu-Bystrzycę, uchodzące do Prypeci pod Chocuniem-jest więc 
w znacznej mierze granicą konwencjonalną. 

Dział w·ó d St och ód - Styr zaczyna się pod kolon ją Ozereszczyn na wysokości 243 m, w pobli
żu krawędzi wołyńskiej i biegnie ku E na przestrz.eni około 15 km; pod Czarnemi Łozami (na NE od Tor
czyna) skręca na N i schodzi na nizinę poleską. Bardzo interesujący odcinek tego diiału zaczyna się od 
Tychotyna. Stochód na S od Hołobów wkracza w niezwykle rozległą, podmokłą dolinę i płynie na NE. 
w niewielkiej od niego odległości ( około 8 km) w analogicznej dolinie płynie równolegle doń najpierw Lutyca 
(dopływ Styru), a potem, od Sokula - Styr. Dział wód od Tychotyna po Sokul biegnie po niewielkich wy
niosłościach, tworzących na krótkich tylko odcinkach ciąiłe pasemka, a przeważnie rozproszonych po 
równinie łąkowej, ciągnącej się nieprzerwanie od Stochodu do Lutycy mniej więcej w poziomie 175 m. Właś
ciwie możnaby powiedzieć, że Stochód i Lutyca płyną tu w jednej dolinie, pod przeciwleglemi jej krawędziami~ 
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Między wsiami Arsenowicze i Uhły Stochód skręca nagle pod kątem prostym na NW, a dział wód, który od 
Sokula utrzymuje się w pobliżu Styru, powtarza ten skręt pod wsią Kopyl, poczem jeszcze na przestrzeni 
około 10 km biegnie przez teren o niezdecydowanym odpływie. Na W od wsi Dołżyce dział wód wkracza na 
południowy występ wyżyny dyluwjalnej Maniewickiej i poprzez falisty jej teren biegnie na W od osady Ma· 
niewicze do Gródka, utrzymując się na wysokości ponad 200 m. Na S od os. Maniewicze zaczyna się gra· 
nica dorzeczy Stochodu i Wiesiołuchy. 

N a N od Gródka dział wód ponownie schodzi na równinę torfową, pochyloną ku N ( od 166 do 150 m) 
i biegnie nią aż do Prypeci, przecinając tereny o szczególnie niezdecydowanym odpływie: między Gródkiem 
a Zamościem, na N od Ludytowa, pod Kuchocką Wolą, na W od wsi Kuchcze, oraz w obrębie doliny 
Prypeci. 

Zachodnia granica zlewni dolnej Wiesiołuchy biegnie wydmami (156 m), ohrzeżającemi 
od N zagłębienie jeziora Zadołże, ku E do folwarku Lubin, przecina wzdłuż grobli uroczy ko Świdzion (140 m) 
i wdziera się ponownie na wał (150 m), zamykający od S jezioro Nobel. 

Z prawej stronyWiesiołucha graniczy ze zlewnią Styru i Nożyka. Jej dział wód ze Styrem 
biegnie od Maniewicz po Hołuzję po wyżynie dyluwjalnej, ale już na E od Serchowa napotyka hifurkujące 
mokradło (157-158 m) z którego wspina się na wał o kierunku południkowym-następnie schodzi na bagno 
leżące na E od Jeziorzec i ponownie wznosi się na podłużny garb utworów dyluwjalnych, osiągający 173-do 
190 m wysokości względnej. Na W od Borowej przecina wielkie Błoto Radno (150 m), biegnie na N poprzez 
piaszczyste uroczyska Radkową i Szyszówkę, oddziela jeziora Choromne i Średnie (zlewnia Młynka) od jeziora 
Wielkiego (zlewnia Nożyka), przecina podmokłe łąki na E od tych jezior i poprzez lasy nadleśnictwa Bia· 
łostockiego kieruje się na Dertę i Łoknicę i wreszcie schodzi do doliny Prypeci. 

N o ż y k odwadnia okolice Wólki Rzeczyckiej. W dolnym biegu wyzyskał on łożysko dawnej Gni· 
łej Prypeci. i właściwe swe ujście ma ter~z pod Duhczycami. Od Derty z ach od n i a gr a n i ca jego zlewni 
biegnie w dalszym ciągu przez piaszczyste lasy pod Moroczną Wielką i schodzi tu w dolinę Prypeci. Analo· 
gicznie przedstawia się gr a n i ca p o ł ud n i o w a i ws chodni a; odcinek bagienny tej ostatniej zaczyna 
się również po zejściu jej w dolinę Prypeci, w okolicy wsi Moroczna Mała. Na S od wsi Parska kończy się 
granica dorzecza Nożyka i Styru, a granica Styru i Gniłej Prypeci biegnie przez kępę dyluwjalną 
Murawina (169 m), pod Niańkowicze i przez uroczyska Wuhła i Złotyń-do ujścia Prostyru powyżej Dzi· 
kowicz. 

Wszystkie d z i a ł y sieci wodnej t. zw. ,,wę zł a Pińsk ie go" przebiegają przez tereny zwartych 
bagien, cechujących dolinę Prypeci na całej jej długości. 

Z prawej strony dorzecze Styru graniczy z dorzeczem Horynia. 

Horyń opuszcza wyżynę wołyńską na E od Klewania i w zwężonej dolinie płynie na NNW; przed 
Deraźnem wkracza w dolinę kotlinowato rozszerzoną, zmienia w niej kierunek biegu na NE, poczem poniżej 
wsi Biczal ponownie wkracza w dolinę wąską, o wyraźnie wykształconych brzegach. Istnieje tutaj między 
Horyniem pod Deraźnem a górnym biegiem Korminu (dopływ Styru) połączenie morfologiczne w postaci sze· 
rokiej do 2,5 km doliny, odwadnianej obecnie ku S przez kanał Radziwiłłowski. Dział wód przechodzi przez 
nią na N od Błota Czortowe (180 m); po raz drugi przecina hifurkujące kanały na granicy z dorzeczem Kor· 
minu -na E od wsi Grabina i Tchory. 

Poleski charakter przyjmuje dział wód w okolicy Zamorocza, gdzie na S przecina hifurkujące strugi, 
a na NW przechodzi przez błoto Babi Mech; większe powierzchnie bagien (poza przestrzenią ujścia) napotyka 
jeszcze na N od Ozierska, oraz na N od Horocina (t. zw. bagno M')roczno). Po przekroczeniu tego ostat· 
niego granica dorzecza Styru biegnie wprost na N ku jego ujściu pod Bereźcami, a gr a n i ca 1 ew obrzeż. 
nej zlewni Horynia-ku E, przez Cmień, Widzihor, Wólkę Oreja, następnie zaś-ku NE na Mo· 
gilno, przyczem przecina po drodze sieć kanałów, odprowadzających wody z bagna Moroczno. 

Dział wód Horynia i St wig i prawie na całej swej długości, ho już od okolicy wsi Rudnia
Staryki, przechodzi naprzemian przez tereny piaszczyste i bagienne, o różnokierunkowem odwodnieniu; mię· 
dzy Klesowem a Wysockiem przecina on szereg sztucznych kanałów, a poniżej Woronia-sploty naturalnych 
odnóg, wiążących Horyń z Czakwą. Od Remela (na E od Dawidgródka) dział ten biegnie wzdłuż doliny Pry· 
peci, w pobliżu koryta Lwy (Mstwy) i Stwigi. 

Analogicznie dział wód Lwy i Uhorci, znajdujący się na całej swej długości poza granicą 
Państwa Polskiego, przebiega przez tereny o niezorganizowanym odpływie . 

• 
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D o p I y wy I e w o br z e ż n e. Dział wód pomiędzy Prypecią górną (Tenecisko) a ka n a ł em 
prypeckim zaczyna się na NE od Połap i biegnie ku NW, przed wsią Hupały skręca na NE i poprzez 
S1mojlocze i Pło ~kie dochodzi walem wydmowym do Butmera. Aż po wieś Płoskie przebieg jego jest zgodny 
w przybliżeniu z sezonowym działem, wyznaczonym przez uczniów Le n ce w i cz a 1). Zdaniem tego ostatniego · 
może on być również dobrze uważany za dział główny, gdyż w okresie wiosennym wody z terenu położonego 
na W od niego, spływają raczej do Bugu. Z hydrograficznego więc punktu widzenia powierzchnia zlewni 
Prypeci zmniejszałaby się okresowo o mniej więcej 250 km2• 

Dział wód Prypeć-Pina przechodzi przez piaszczyste pola, przerzucając się z jednego wału 
wydmowego na drugi i przecinając w przerwach między niemi niezliczoną ilość mokradeł. N a przestrzeni 
około 30 km utrzymuje się on w pobliżu łożyska Prypeci, czasem w odstępie 200-300-metrowym zaledwie, 
Na teren doliny Prypeci wkracza na NW od wsi Zydcze. 

Dział wód między Piną a Jasiołdą biegnie przez t. zw. Zahorodzie, wyspę utworów dy
luwjalnych, wzniesioną w kulminacyjnym punkcie do 40 m ponad dnem dolin Piny i Jasiołdy. Dział ten 
wykazuje odcinki bagienne przedewszystkiem w swej części W-na przestrzeni od europejskiego działu wód 
po wieś Sałowo (na N od Drohiczyna), gdzie kilkakrotnie przecina bifurkujące bagienka (leżące tu w pozio
mie 150 m) i kanały. Pod Sałowem wkracza na wyższą część Zahorodzia wzniesioną tu do 159 m i podnoszącą 
się stopniowo ku E. Ale jeszcze na SE od W awulicz przechodzi przez równoleżnikową dolinkę o niezdecy
dowanem odwodnieniu. Kulminacyjny punkt o iąga tutaj dział wodny na S od Krotowa (179 m), poczem 
ku E obniża się, lokalnie nawet do 145 m, ale przebieg ma najzupełniej ustalony. 

Gr a n i c a z 1 ew isk J as i o ł y i B obr y ka odgałęzia się od europejskiego działu wód na E od 
Wygonoszczy i biegnie podmokłą równiną, wzniesioną na 153-154 m, po wieś Kraje, gdzie wspina się na 
niewielkie pagórki, poczem dochodzi do Chworosny wałem, obrzeżającym od E uroczysko Chworoszczeńskie 
Na S od Chworosny wkracza na wyspę wyżyny dyluwjalnej Łohiszyńskiej, przechodzi przez jej kulminacyjny 
punkt (183 m), przecina w kierunku SE pas mokradeł ciągnących się aż do Jasioldy w poziomie 137-140 m, 
pod Sosznem ponownie podnosi się na wyspę utworów dyluwjalnych, osiągając na niej około 20 m wysokości 
względnej i wreszcie schodzi do doliny Prypeci. 

Dział wód Bobryk-Cna wije się po jednostajnej równinie opadającej od 158 m przy euro
pejskim dziale - do 137 m na krawędzi doliny Prypeci. Jedynie na E od Chotynicz, oraz przy torze kolejki 
wąskotorowej Dobrosławka-Małkowicze zahacza o pagórki około 6-metrowej wysokości względnej. 

Północne okolice Łunińca odwadniane są wprost do Prypeci za pomocą sztucznych kanałów; gr a n i ca 
dorzecza dolnej Cny skręca na Dziadowicze i aż do samego jej ujścia utrzymuje się w niewielkiej od 
niej odległości. 

Z lewej strony Cna graniczy w górnym biegu z Łanią, w dolnym-ze Smiercią. Dział 
wód biegnie początkowo przez falistą wyżynę dyluwjalną, wzniesioną na 171-188 m, na W od Jaśkowicz 
przyjmuje charakter działu nizinnego i pod Makowem, pod Wolutą (na granicy ze zlewnią Smierci) oraz od 
Działtowicz po ujście do Prypeci przechodzi w odległości 1 km od łożyska Cny. 

Granica zlewni Smierci i Łani w znacznej mierze musi być uważaną za konwencjonalną, na 
całej niemal bowiem długości przecina rozległe bagno Hryczyn, odwadniane przez kanały W olczański i So
bielski. Z bagna Hryczyn dział wód wkracza na leśną równinę i począwszy od Futorów Krasnowolskich roz
granicza już zlewnię Smierci i kanał~ Czerebasowskiego, przecinając parokrotnie bifurkujące rowy. 

Niezdecydowany charakter ma również dział wód kanału Czerebasowskiego i Łani (je
dynie w okolicy Mokroci morfologicznie wyraźny), oraz dział wód Łani i Słuczy Litewskiej, któ· 
ry pod wsią Krasne z wyżyny dyluwjalnej schodzi na teren mokradeł, przerżniętych szczególnie gęstą siecią 
kanałów na granicy ze zlewnią W ołchwy. 

Poza wyznaczeniem granic dorzeczy należało w niektórych wypadkach ustalić również przebieg głów
nych koryt rzek, rozwidlających się na szereg ramion i zmieniających swe nazwy, oraz porządek hydrolo
giczny dopływów. 

1) St. Le n ce w i cz. ,, Międzyrzecze Bugu i Prypeci'\ Przegląd Geograficzny t. XI, 1931 r. 
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Najważniejszym problemem są źródła Prypeci, oraz t. zw. węzeł Piński. · 
Za początek Prypeci przyjmujemy spływ strug, biorących początek pod działem wód między Hołownem 

a Sukaczami1), a ginących po krótkim przebiegu w bagnach Ług, Pożeże i Staw; wody z tych bagien zbiera 
· Te n e cis ko i on to stanowi właściwą górną Prypeć, a nie kanał idący z pod wsi Smolary Switaźskie, jak to 

jest mylnie znaczone n~ mapach topograficznych. 
W „w ę ź Ie Pińsk im" należało ustalić właściwy bieg Prypeci, której polifurkacja na większą skalę 

zaczyna się już w okolicy jeziora Nobel. Za główny bieg przyjęto ramię, przepływające przez jezioro Nobel 
i ciągnące się na Sieńczyce, Dubczyce, Komory, Chojno, Dzikowicze, Knuhowo-do Pińska2). Pod Pińskiem 
właściwa Prypeć zakreśla łuk i kieruje się ku E przez Krzywicze i Kaczanowicze. Od wyjścia z jeziora No· 
hel aż po Krzywicze to główne koryto nosi nazwę Str~ mieni a. Tem samem wątpliwość dotyczącą Piny, 
uważanej z racji dwu ujść hądźto za dopływ Jasiołdy, bądź Prypeci rozstrzyga się na korzyść tej ostatniej; 
odcinek Piny między Pińskiem a Horodyszczem należy określi~ jako ram i ę Pińsk-Ho rody s z cze 
i w porządku hydrologicznym dołączyć je do J asiołdy, uchodzącej do Prypeci pod Kaczanowiczami. 

Analogicznie Styr, rozdzielający się pod Staremi Końmi na ramiona Pr osty r i Stary Styr, 
w pórządku hydrologicznym dołącza się do zlewni Prypeci powyżej Dzikowicz, t. j. przy ujściu Prostym, który 
prowadzi więcej wody od Starego Styru i musi być uważany za główne ujście całej rzeki8). 

l) ,,Słownik Geograficzny Kr6lestwa Polskiego". t. IX, str. 115. 
2) patrz: Uwaga 2 w Tabeli II. 
B)" tt 3,, "" 
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Le present fa cicule appartient a la serie des publications du Service Hydrographique de l'Etat en 
Pologne se rapportant a la determination et au mesurage des superficies des bassins de reception des cours 
d'eau1). En meme temps il fait part aussi des materiaux determinant les traits caracteristiques du bassin 
de la Prypeć (Polesie Polonai e) 2). 

Le tracement des lignes de partage et la planimetrie des superficies partielles se sont heurtes a de gran
des difficultes, vu que la plus grande partie du bassin en question appartient a la region marecageuse de 
la Polesie avec un terrain aux traits indecis et un reseau fluvial instable. Ce n'est que la partie sud du has
sin appartenant a la W olhynie ainsi que sa limite sud separant la Prypeć du Dniestr qui presentent un par
cours completement determine. 

Seules la limite de l'ouest et celle du nord constituant la ligne europeenne de partage entre la Bal
tique et la Mer Noire - delimitant les bassins de la Prypeć et ceux de la Vistule (Wisła) et le Niemen 
traversent de grandes etendues de marais aux contours bifurques et changent leur parcours selon la saison 
de l'annee, suivant les relations anthropogeographiques et l'amenagement des canaux qui y produisent les va
riations de la direction de l'ecoulement des eaux. 

On indiquera ici tout d'ahord la section de la ligne nord de partage des eaux traversant le Canal 
Ogiński {unissant la Jasiolda avec le łac Wygonowskie et la Szczara) ainsi que la section de la ligne ouest 
traversant le Canal Royal (unissant la Prypeć avec le Bug) qui se deplacent tantot vers l'ouest tantot vers 
l'est - suivant l'etat de fermeture des ecluses a sas dans les biefs de partage des canaux. 

La delimitation des bassins des affluents de la Prypeć, surtout pres de leurs emhouchures ou ils for
ment souvent des re eaux de bras entremeles - presentait egalement des difficultes non negligeables. 

Comme exemple classique de la polyfu1·cation a grande echelle des rivieres de la Polesie citons les en
virons de Pińsk ou la Prypeć s'unit du cote droit avec deux branches du Styr, du Prostyr et du Stary Styr 
(Vieux Styr) et du cote gauche avec la Pina et avec la J asiołda qui, de leur cote, sont reunies entre elles 
par une derivation de la Pina partant de Pińsk vers Horodyszcze. A la suite de ces jonctions se sont formes 
deux triangles de cours d'eau confinant le long du cote commun de la Prypeć entre Pińsk et Bereźce. 

La determination de la ligne de partage des eaux entre les cours d'eau ci-dessus n'a pu etre effectuee 
que d'une maniere approximative. 

Etant donnees les difficultes ci-des us on a adopte comme base du tracement des lignes de partage 
des eaux la methode morphologique; aussi les lignes de partage representees sur la carte annexee sont elles 
des lignes de partage morphologiques, determinees a la base des cartes topographiques au 1:100.0008). Leur 
parcours sur certaines sections a ete mis en accord avec les resultats du nivellement opere par le Bureau 
du projet pour l'as echement des marais de Polesie Polonaise a Brześć s /Bug. 

1) Ont paru jusqu'~ present les puhlications ci-de"ssous: ,,Szczegółowy podział dorzecza Sanu" (Registre des superficies 
du bassin du San). Szczeg6lowy podział dorzecza Pilicy" (Registre des superficies du bassin de la Pilica). 

1) Voir: .,Opady atmosferyczne w dorzeczu Prypeci w okresie 1923 /24-1929 /30" (Precipitations atmospheriques dans 
le bassin de la Prypeć de 1923 /24 -1929 /30). 

,,Stosunki przepływu Prypeci w Mostach Wolańskich" (Le regime d'ecoulement de la Prypeć a Mosty Wolańskie). 
8) Pour le relevement des feuilles se rapportant a la partie mesuree du hassin on consultera la tableau I. 
Les feuilles munies d'asterisques se rapportant au territoires situes en dehorś des frontieres de r:J;:tat Polonais ont ete 

mesurees d'apres les cartes au 1 : 300.000 par suite du manque pour ces regions de cartes l echelle de 1 : 100.000 qui puiasent etres 
miaes en relation directe avec les feuilles du territoire polonais du hassin de la Prypeć. 
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Le mesurage des superficies a ete effectue par la methode planimetrique identique avec 
celle qui a ete appliquee au mesurage du hassin de la Pilica1) sauf le procede du calcu! des superficies de tra· 
pezes geodesiques, la formule de Jor da n 2) etant remplacee par les superficies de Kreu tzinger3). La dif. 
ference entre la superficie geodesique de toutes les feuilles et la superficie totale ohtenue a l'aide du piani· 
metre comporte 0.0022 km2 (voir Tableau I). Les mesurages ci-dessus ont emhrasse la superficie de la Pry· 
peć depuis ses sources jusqu'a l'emhouchure de la Stwiga en y incluant les parties du hassin situees en dehon 
des frontieres de la Repuhlique Polonaise savoir les 3382 km2 du hassin de Horyń, les 10008 km2 du hassin 
de la Słucz W olyńska, le has in entier de la Słucz Litew ka dunt une part relativement minime se trouve 
du cote polonais et les 1406 km2 du hassin de la Stwiga. 

Daus les limites du hassin de reception de la Prypeć (ll-eme ordre) Ie part age de 1 a super· 
ficie a ete effectue en delimitant les surfaces de ses affluents de III-eme et de IV-eme ordre ainsi que 
les superficies renfermees entre deux affluents ou entre l'emhouchure de l'affluent et le limnimetre le plus 
proche. 

La situation des emhouchures des affluents et des derivations a ete controlee au moyen des releves 
par la methode aero-photogrammetrique executes par le Bureau pour l'assechement des marais de Polesie 
Polonaise a Brześć s /Bug. Les chiffres portes sur la carte annexee indiquant I.es superficies partielles du bas· 
sin correspondent aux num eros du registre (Tableau II). Les nomhres indiquant les superficies se rappor• 
tant aux limnimetres sont imprimes en caracteres gra . 

Le kilometrag e du cours d'eau de la Prypeć est egalement effectue au moyen de cartes a ,echeDe 
de 1 :100.000 a l'aide du compas, par elements a grande courhure, en transportant la longueur de chaque 
element sur la ligne de direction de l' element voisin et en y ajoutant par sim ple deplacement de la hranche 
du compas la longueur du dit element. 

La determination du lit principal du fleuve en cas de sa polyfurcation est operee en se hasant sur 
les cartes aero-photos mentionnees ci-dessus et sur les resultats des jaugeages respectifs. 

Les longueurs des cours d'eau sont mesurees a partir de la frontiere politique de la Repuhlique Polo· 
naise au confluent de la Prypeć et de la Słucz Litewska - (km O) vers l'amont du fleuve. 

La presente puhlication a ete elahoree au Bureau Hydrographique Central par M-me Rad omska
Ś wid z ińska, magistre es sciences. 

1) 1. c. 
') Jordan. ,,Handbuch der Vermessungskunde" Stuttgart 1895. 
B) Kr e ut z i n g er. ,,Topografja". Warszawa 1928 p. 119. 
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Tabela 1. Tableau 1,~ 
! 

li.) ... 
"O 
"' o 

p.,':e 

~~ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

, 9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Zef?tawienie kontrolne splanimetrowanych powierzchni 
dorzecza Prypeci .i dorzeczy sąsiednich. 

Relevement de controle de superficies planimetrees du bassin de la Prypeć 
et des bassins limitrophes. 

Długość Szerokość Splanimetrowana 
powierzchnia Powierzchnia 

Nazwa i sygnatura arkusza mapy Longueur Latitude Superficie planimetree trapezu geo-
= detycznego w skali 1:100.000 o 

F1 w km2 ~ ·.;::: 
dorzecza dorzecza ·a ;f3 geograficzna Prypeci sąsiedniego ~ ,Q,) 

Superficie du Denomination signature de la '"O •. et 
;;>-. "O du b1ssin du bassin geographiques trapeze geo-feuille de la carte au 1 :100.000 ~ Q.l de h Prypeć limitrophe 'Q.) desique F1 ...!4 = 

I 
en km2 o = od Ferro ~< 

A <p krr.2 

Szack • . Pas 35, Słup 45 45°00'-45°30' 53°15 '-53°30' 131-7854 793·8715 925·6570 

Nie'wież. . A- 36, B-43 1924 44°00' -44°30' 53°00 '-53°15' 431-3779 499·6532 931-0311 

Juszewicze-Kopyl . A-36, B-44 1925 44°30'-45°00' 
" " 670·7405 260·2906 

" " 
Słuck• Pas 36, Slup 45 45°00'-45°30' 

" " 875·2052 55·8259 
" " 

Sorohi • Pas 36, Slup 46 45°30'-46°00' 
" " 

189·9788 741-0522 
" " 

Łysków • A-37, B-39 1926 42°00 '-42°30' 52°45 '-53°00 I 295·0664 641 ·3168 936·3832 

Różana A-37, B- 40 1926 42°30'-43°00' 
" " 

24·2268 912-1564 
" 

., 
Lipsk A- 37, B-42 1926 43°30' - 44°00' 

" " 
0·4800 93~·9032 " 

,, 
Siniawka A-37, B-43 1926 44°00'-44°30' 

" " 
836·4504 99·9327 

" " 
Morocz-Siemieżewo A-37, B-44 1926 44°30 -45°00' 

" " 
936·3831 - " " . 

Pohost Słucki •. Pas 37, Słup 45 45°00'-45°30' 
" " 

628·3208 308·0624 
" " 

Białowieża • Pas 38, Slup 38 1930 41°30'-42°00' 52°30' -52°45 I 3-3644 938·3545 941-7188 

Prużana . . Pas 38, Slup 39 1931 42°00'-42°30' 
" " 

746·0817 195·6370 
" " 

Bereza Kartuska Q-31 1915 42°30'-43°00'' 
" " 

863·3814 78·3375 
" " 

Swięta Wola • A-38, B-41 1926 43°00'-43°30' 
" " 

515·5758 426·1430 
" " 

Telechany • . Pas 38, Slup 42 1924? 43°30'-44°00' 
" " 

632·2999 309-4189 
" " 

Malkowicze. • Pas 38, Słup 43 1929 44°00'-44°30' 
" " 

925·4807 16·2381 
" " 

Wielkie Czuczewicze . • Pas 38, Słup 44 1929 44°30'-45°00' 
" " 941·7186 - " " 

Morocz-Starobin • Pas 38, Slup 45 . 45°00'-45°30' 
" " 

580·0735 361·6452 
" " 

Malecz • Pas 39, Słup 39 19ąl 42°00'-42°30' 52°15'-52°30' 162·7910 784-2469 947-0379 
Chomsk . • Pas 39, Słup 40 1931 42°30'-43°00' 

" " 992·6950 24-3426 
" " 

Moto! • A-39, B-41 1926 43°00'-43°30' 
" " 

947·0379 - " " 
Łohiszyn A-39, B-42 1926 43°30'-44°00' 

" " 
947·0381 - " 

,, 
Łuniniec-Północ. • Pas 39, Slup 43 1928 .u0oo' -44°30' 

" " 947-0378 - . " " 
Wilczyn • . .. • Pas 39, Słup 44 1928 44°30'-45°00' 

" " 947·0377 - " H . ~ 

I Lenin. . • , Pas 39, Słup 45 1929 45°00'-45°30' 
" " 806·9066 140·1312 ... "' ~ 

i 

. 
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. 
. 

Długość Szerokość 
planimetrowana 
powierzchnia Powierzchnia 

Nazwa i sygnatura arkusza mapy Longueur Latitude Superficie planimetree trapezu geo-

= detycznego 
w skali 1 :100.000 o F 1 w km2 

Cd ·~ dorzecza dorzecza 
Q) 

·a ;a geograficzna ~rypeci sąsiedniego as ,Q;> Superficie dll 
"' Denomination et signature de la '"Ć „ du bassin du bassin '"O ~~ geograpbiques trapeze geo-
"' dela Prypeć limitrophe o feuille de la carte au 1 :100.000 

~;:, ,Q) desique F 1 
..!iii = 

~~ 
o = od Ferro 

I 
en km3 

p:j < A cp km2 

27 Kobryń Pas 40, Słup 39 1931 42°00'-42'30' 52°00'-52°15' 53-9709 898·3641 952·3350 

28 Drohiczyn Poleski Pas 40, Słup 40 1931 42°30' -43°00 I 
" " 

929·0710 23·2640 " " 

29 Janów A-40, B-41 1926 43°00'-43°30' " " 
952·3348 - " " 

30 Pińsk . A-40, B-42 1925 43°3 o I -44°00 I 
" " 

952·3350 - " " 
31 Łuniniec-Południe Pas 40, Słup 43 1928 44°00' - 44°30 ' " " 

952·3347 - " " 
32 Dawidgródek . Pas 40, Słup 44 1932 44°30 '-45°00 I 

" " 
952·3353 - " " 

33 Mikaszewicze . Pas 40, Słup 45 1928 45°00'-45°30' 
" " 

700·0045 252·3303 " " 
34 Ż ytkowicze • . Pas 40, Słup 46 45°30'-46°00' 

" " 
47-5058 904·8292 ,. " 

35 Dywin A--41, B-39 1927 42°00'-42°30' 51°45'-52°00' 241·6361 715·9738 957-6100 

36 Wielka Hłusza Pas 41, Słup 40 1931 42°30 '--43°00 I 
" " 

957-6100 - " " 

37 Lubieszów Pas 41, Słup 41 1931 43°00' -43°30 I 
" " 

957-6099 - " " 
38 Serniki Pas 41, Slup 42 1931 43°30' -44°00' 51°45'-52°00' 957-6100 - 957-6100 

39 Horodno Pas 41, Słup 43 1928 44°00'-44°30' " " 
957-6100 - " " 

40 Stolin . Pas 41, Słup 44 1928 44°30' -45°00 I H " 
957-6100 - " " 

41 Kolki nad Stwigą. • Pas 41, Słup 45 1928 45°00' --45°30' ' " 
945-1754 12·4345 " " 

42 Lelczyce • . Pas 41, Słup 46 45°30' -46°00 I ,, 
" 

27·0767 930·5333 " 
,. 

43 · Krymno. 0-35 41°30'-42°00' 51°30'-51°45' 123-4,937 839·3804 962-8740 

44 Ratno. • Pas 42, Słup 39 1931 42°00'-42°30' " " 
803-1510 159·7229 " " I 

45 Kamień Koszyrski Pas 42, Słup 40 1931 42630'--43°00' " " 
962·8741 - " " 

46 Uhrynicze A--42, B-41 1923 43°00' -43°30' " " 
962·8741 - " " 

47 Chino cze Pas 42, Słup 42 1931 43°30' -44°00' " " 
962·8741 - ,, 

" 
48 Dąbrowica . Pas 42, Słup 43 1928 44°00'-44°30' " " 

962·8740 - " " 
49 Jeziory Poleskie • Pas 42, Słup 44 1929 44°30' --45°00' 

" " 
962·8740 - " " 

50 W oj tkiewicze • Pas 42, Słup 45 1928 45°00'-45°30' 
" " 

804·5588 158·3152 ,, 
" 

51 Miłaszewicze * Pas 42, Słup 46 45°30' -46600' 
" " 

16·3352 946·5387 " 
,, 

52 Opalin N-36 1911 41600'--41630' 51°15'-51°30' 86·9948 881-1212 968·1160 

53 Holowno ' 0-36 1915 41°30'-42600' 
" " 

831-1465 136·9695 " " . 
54 Wyżwa A--43, B-39 1926 42o00' --42°30' ,, 

" 
968·1159 - " " 

55 Powórsk-Trojanówka. A--43, B-40 1927 42630' -43°00' 
" " 

968-1160 - " " 
56 Maniewicze Pas 43, Słup 41 1931 43°00' -43630' " " 

968·1161 - ,, 
" 

51 Wlodzimierzec A-43, B-42 1927 43°30' -44°00' 
" " 

968-1158 - " " 
58 Samy. .. A-43, B-43 1924 44°00' -44°30' " " 

968·1161 - " " 
59 Rokitno Pas 43, Słup 44 1929 44°30 '-45°00' o " 

968-1159 - " " 
60 Snowidowicze. Pas 43, Slup 45 1928 45600'.....o...45°30' 

" " 
723·2990 244·8170 " ., 



Dlugcść Szerokoś.ć Splanimetrov. ana 
Pow;erzchni~ powierzchnia 

Nazwa i sygnatura arkusza mapy L ongueur Latitude Superficie planiinetree trapezu geo-= detycznego w skali 1:100.000 o 
F 1 w km2 = ·~ dorzecza dorzecza Q) ·a ;.a geograficzna Prypeci sąsiedniego 

"'4 = \4) 

Superiicie du 
.,, Denomination et signature de la }~ du bassin du bassin 

"'4 

geographiques trapeze geo-
o feuille de la carte au 1:100.000 de la Prypeć limitrophe p.;;:, ·~ desique F 1 ,.,ljf = ~~ o = od Ferro 

I 
en km2 ~< A cp km2 

61 Lubo ml 0 - 37 1915 41°30'- 42°00' 51°00'-5] 015 ' 245·9510 727-3850 973-3360 
62 Kowel, A- 44, B- 39 1925 42°00'-42°30' 

" " 973-3361 -
" " 

63 Mielnica A- 44, B-40 1926 42°30'- 43°00' 
" " 973-3360 - " " 

64, Kolki • A-44, B-41 1926 43°00' - 43°30' 
" " 973·3359 - ,. 

" 
65 Stepań . Pas 44, Slup 42 1928 43°30' -44°00' 

" " 973-3363 - ,, 
" 

66 Bereźne A- 44, B-43 1927 44000' -44°30' 
" " 973·3360 - ,, , 

67 Karpiłówka Pas 44, Słup 44 1928 44°30'-45°00' 
" " 950·6227 22·7132 

" " 
68 Derć-Olewsk . Pas 44, Słup 45 1928 45°00' -45°30' 

" " 134·0786 839·2573 
" " 69 Włodzimierz Wołyński 0-38 1923 41°30°-42°00' 50°45 I - 51 °00 I 16·4781 962·0612 978·5394 

70 Ozdziutycze A- 45, B- 39 1927 42°00'-42°30' 
" " 631·2005 347-3388 

" " 71 Rożyszcze A- 45, B- 40 1926 42°30'-43IJOO' 
" " 978·5393 -

" " 72 K.iwerce A- 45, B-41 1926 43°00'-43°30' 
" " 978·5393 -

" " 73 Deraźne A-45, B-42 1927 43°30 ' - 44°00' ,., 
" 978·5391 -

" 
,, 

74 Kostopol A- 45, B- 43 1927 44°00' -44°30 I 
" " 978·5393 -

" " 75 Ludwipol Pas 45, Słup 44 1928 44030'- 45°00' 50°45'-51°00' 938·2433 40·2961 978·5394 
76 Emilczyn • Pas 45, Słup 45 45°00 I -45°3 o I 

" " 324·0764 654·4630 
" " 77 Horochów • • A- 46, B- 39 1926 42000'-42°30' 50°30'-50°45' 92·1209 891-5999 983-7208 

78 Łuck A- 46, B- 40 1926 42°30' -43°00' 
" " 975·7739 7·9471 

" " 79 Ołyka . A- 46, B-41 1925 43°00'-43°30' 
" " 983·7209 -

" " 80 Równe. A- 46, B-42 1926 43°30'-44°00' 
" " 982-7208 -

" " 81 Tu czyn • A- 46, B- 43 1924 44000'-44°30 ' 983·7212 I 

" " -
" 

,, 
! 82 Korzec A- 46, B- 44 1924 44°30'-45°00 ' 

" " 983·7207 - " " 
I 

83 Zwiahel • Pas 46, Słup 45 45°00'-45°30' 
" " 971-6369 12·0839 

" " 84 Kijanka• Pas 46, Slup 46 45°30'-46°00 ' 
" " 402·6559 581·0649 

" " 85 Radziechów Pas 47, Slup 39 1928 420001- 42°30 ' 50°15 '-50°30' 43°"4650 · 558·4208 988·8857 
86 Beresteczko A- 47, B- 40 1924 42°30 ' - 43°00 ' 

" " 988·8857 - " " 87 Dubno A-47, B-41 1926 43o00'-43°30 ' 
" " 988·8857 -

" " 88 Mi zocz A-47, B-42 1926 43°30' - 44°00 ' 
" " 988·8856 -

" " 89 Ostróg . A- 47, B-43 1926 44°00'-44°30' 
" " 988·8855 -

" " 90 Sławuta U- 40 1917 44°30'- 45°00 ' 
" " 988·8857 -

" " 91 Baranówka•. Pas 47, Słup 45 45°00' -45°30' 
" " 988·8857 -

" " 92 Pulin • Pas 47, Słup 46 45°30'- 46°00' 
" " 824·9696 163·9161 H " 93 Kamionka Strumiłowa A- 48, B- 39 1926 42°00'- 42°30' 50°00'-50°15' 429-7246 564-3038 994·0286 

94 Brody. A- 48, B- 40 1924 42°30 ' - 43°00 ' 
" " 994-0286 - " " 
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Nazwa i syg~atura arkusza mapy 
w skali I :100.000 

Denomination et signature de la 

feuille de la carte au 1:100.000 

95 ltrzernieniec 

96 Szumsk 

97 Zaslaw. 

98 Sudyłków 

99 Połonne * 

100 Cudnów • 

101 Busk- Itrasne 

A-48, B-41 

A-48, B-42 

T-41 

U-41 

Pas 48, Słup 45 

Pas 48, Słup 46 

A-49, B- 39 

102 Złoczów A-49, B-40 

103 Załośce A- 49, B-41 

104 Łanowce-Jampol. • A-49, B-42 

105 Teofipol * Pas 49, Słup 43 

106 Starokonstantynów*. Pas 49, Słup 44 

107 Lubar • Pas 49, Słup 45 

108 Januszpol Pas 49, Słup 46 

109 Podwołoczyska . 

110 Bazalja * 
111 Krasilów • . 

112 Stara Sieniawa • 

113 Chmielnik * 

A-50, B-42 

Pas 50, Słup 43 

Pas 50, Slup 44 

Pas 50, Słup 45 

Pas 50, Slup 46 

= 
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Długość 

Longueur 

Szerokość 

Latitude 

Splanimetrowana 
powierzchnia 

Superficie planimetree 
O l-------'---------1------,--~~--1 

CIS·- d ·a :!: O'!'Zecza dorzecza 

Powierzchnia 
trapezu geo

detycznego 
F1 w km 2 

e11 · ...... geograficzna p · · dni 
.._, !c, rypec1 Eąs1e ego Superficie du 

:>-, ~ du bassin du bassin 
~ c, geagraphiqu~s de la Prypeć · limitrophe trapeze geo-

~ '~ ----------,-------•------'------• desique F1 

~ ..;: od Ferro I km 2 en km
2 

), cp 

1927 43°30'-44°00' 

1917 44°00'-44°30' 

1917 44°30'-45°00' 

45°00 '-45°30' 

45°30'-46°000' 

" 

" 

" 

" 

" 
1925 42°00'-42°30' 49°45'-50000' 

1924 42°30'-43°00' 

1925 43°00'-43°30' 

1927 43°30' -44°00' 

44°00' - 44°30' 

44°30'-45°00' 

45°00' -45°30' 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

994·0287 

994-0286 

994·0285 

994-0286 

994-0286 

132·0530 

2·6195 

240·2912 

666·5445 

998·4641 

999·1550 

999-1550 

999-1550 

208·3076 

86·2765 

453·6528 

385·2507 

289·8198 

8·0989 

861·9755 

996·5355 

758·8638 

332·6107 

0·6911 

790·8473 

917-9829 

550·6064 

619·0085 

714·4395 

996·1604 

Powierzchnie sumaryczne: 79912·4.580 I 29639·7266 

109452·1846 

" " 
" ,, 

" " 

999·1550 

" " 

" " 

" " 

" " 
,, " .. 

" " 

" " 
1004·2593 

" " 

1004·2593 

" " 

109452·1868 

U W A GA: Arkusze opatrzone gwiazdkami planimetrowano na mapach w skali 1 : 300 OOO, wobec braku odpowiednich arkuszy 

w skali 1 : 100.000. 



TABELA Il. 

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DORZECZA. 

Tableau II. 

Registre des superficies du bassin. 

I 
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; Powierzchnia dorzecza w km'l. . Q,) 

- ..... ;, Superficie du baEsin de reception en km2 

·""---"----· . ..,ljj rn 
Określenie dorzecza według podziału ~ ~ IV I III I u 

L. p. wskazanego 
"- o 

na mapie ::::, (,) 
d l 

~::::, 
r z ę u - c a s s e 

M Description du bassin de reception d'apres 
~"tj 

d'ordre "- ~ o ..... o ·o o ·o 
le partage indique sur la carte ... +" ~ Q,) 

(,) ~ QJ ~ Q,) 
Q.),Q,) o =::: '<il o::::, '<tł o =::: ,rn 

s s o o Q,) o ..... Q,) 
"; Q,) ..... Q,) 

7u ..... Q,) "; Q,) 

o o 
(,) ...... ca (,) ...... ca (,) ..... ca ~~ (,) 'i t: (:> 'Ul +" (,) 

~~ +" +" Q,)I "- +" 

~ ~ ~ o !SI Cd 
~ o !SI Cd 

~ o 
+" (,) ~ +" (,) ~ +" 

1 Prypeć od źr. do uj. kanału prypeckiego 353-70 250·67 

2 Kanał prypecki (I.) 276·56 

1-2 Pl'ypeć łącznie z kanałem prypeckim . 527·23 

3 Pryp ć od uj. kanału prypeckiego do wodowskazu 
Krymno 185·57 

1-3 Prypeć od źr. do wodowskazu Krymno 336·10 . 712·80 

4 Prypeć od wodowskazu Krymno do uj. Lutki 13·20 

1-4 Prypeć od źr. do uj. Lutki 331-78 726·00 

5 Lutka (pr.) 93·14 

1-5 Prypeć łącznie z Lutką 819-14 
I 

6 Prypeć od uj. Lutki do uj. Wyżwy 55·19 
I 

1-6 Prypeć od źr. do uj. Wyżwy 311-86 874-33 

7 Wyżwa (pr.) od źr. do uj. Wyżewki 132·28 

8 Wyżewka (1.) od źr. do wodowskazu 
Rud.i 140·62 

9 Wyżewka od wodowskazu Ruda do wo· 
dowskazu Poczapy 109·67 

8-9 Wyżewka od źr. do wodowskazu Po-
czopy 250·29 

10 Wyżewka od wodowskazu Poczapy do 
do wodowskazu Kukuryki 176·23 

8-10 Wyżewka od źr. do wodowskazu Ku-
kury ki 426·52 

Il Wyżewka od wodowskazu Kukuryki 
do uj. do Wyżwy 15-i-56 

8-11 Wyżewka od źr. do uj. do Wyżwy 581-08 

7-8-11 Wyżwa łącznie z Wyżewką 713·36 

12 Wyżwa od uj. Wyżewki do wodowskazu 
Wyżwa 8·32 

7-12 Wyżwa od źr. do wodowskazu Wy.iwa 721·68 
j 

13 Wyżwa od wodowskazu Wyżwa do uj. do 
Prypeci 550·37 

7-13 Wyżwa od źr. do uj. do Prypeci 1272·05 
-

1-7-13 Prypeć łącznie z Wyżwą . 2146·38 

14 Prypeć od uj. Wyżwy do wodowskazu Rzeczyca 59·07 

1-14 Prypeć od źr. do wodowskazu Rzeczyca 299·53 2205·45 

15 Prypeć od wodowskazu Rzeczyca do uj. Turji . . 78·93 

1-15 Prypeć od źr. do uj. Turji 283·13 . 2284·38 
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1-

Określenie dorzecza według podziału ~ a I I IV III II 
L. P· wskaz~nego na mapie o . = (.) d l f= r z ę u - c a 8 s e 

r ~"t'I I Description du bassin de reception d'apres M d'ordre I t; o ..... o ·o o , . .... 
le partage indique sur la carte ~ 4) 

(.) ~ 4) ~ 4) 
(.) - - -4) ,4) o::::l o o::::l o o::::l ..s a a ..... 4) 

"'; GJ ..... 4) '"aj ~ .... 4) GJ (.) ..... 
(U i'~ (.) ..... ca -! o o -... (.) c.> ca •et> ... (.) ca 

~~ 
4)1 ~ ... ... Q,)O ~ ... N CG 

~ o ~ p.. ~ o N al 
~ o ,. (.) p.. ... ... (.) p.. ... u 

I 

16 Turja (pr.) . od źr. do uj. dopływu z pod 
I 

Gnojna i Swojczowa . 253·87 

17 Dopływ z pod Gnojna i Swojczowa(l.} 35-32 . .• 
< ~ 

16-17 : Turja łącznie z dopływem z pod Gnojna i Swoj- ' 

czo wa 289·19 I 

' 18 I Turja od uj. dopływu z pod Gnojna i Swoj- ' 
czowa do uj. dopływu z pod Mohilna 47·47 

~ : : 
I 

16-18 Turja od źr. do uj. dopływu z pod Mohilna 336·66 i i 

19 Dopływ z pod Mohilna (1.) 40·99 

16-19 
' 

Turja łącznie z dopływem z p.od Mohilna 377-65 

20 Turja od uj. dopływu z pod Mohilna do wo-
.. 

; l dowskazu Jagodno 81·20 ' . 
I 

I 
16- 20 Turja od źr. do wodowskazu Jagodno 458·85 

I 

21 Turja od wodowskazu Jagodno do uj. doply- I 

: 
wu z pod Owłoczyma 18•91 ' 

I : 

i 16-21 I Turja od źr~ do uj śria dopływu z pod Owloczyma 477•76 
i 

I 22 Dopływ z pod Owłoczyma (I.) 43·74 

16-22 . Turja . łącznie z dopływem z pod Owłoczyma 521·50 I 

23 Tur ja od uj. dopływu z pod Owłoczyma do 
. 

' uj. dopływu z pod Bobłów 82·30 

ł 16-23 Turja od źr. do uj . dopływu z pod Bobłów 603·80 
. 

't ' 
' 24 Dopływ z pod Bobłów (pr.) 67-73 
r . . 
I . 

łącznie z dopływem z pod Bobłów 
( 

16-24 Turja 671·53 

t 25 Turja od uj. dopływu z pod Bobłów do uj. 
dopływu z pod Przewał 12·80 . 

I 
Turja od źr. do uj. dopływu z pod Przewał 

I 
. 16-25. 681-33 

26 . Dopływ z pod Przewał .(I.) 72·65 i 
' 16-26 Turja łącznie z dopływem z pod Przewał 756·98 

. 27 Turja od nj. dopływu z pod Przewał do uj. 
Srebrnicy 16·74 

,i 16-27 Turja od źr. do uj. Srebrnicy 773·72 

28 Srebrnica (pr.) 101·24 

16-28 
I 

Turja łącznie ze Srebrnicą 874·96 
l . . · 29 Turja od uj. Srebrnicy do uj. dopływu z pod ; 
: .Rodowicz 109·56 i 
l 

16-29 I Turja od źr. do.. uj. dopływu z pod Hodowicz 984-52 

30 ~ Dopływ z pod Hodowicz (I.) .. 78·21 

16-30 Turja łącznie z dopływem z pod Rodowicz 
. . .. 1062·73 

! I . I . 
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Q.) 

~;;, Superficie du bassin de reception en km2 
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I I ~ a IV lII II L. P· wskazanego na mapie o . - ;:! c 
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, r z ę u -- c a s s e . 
I I 

Description du bassin de reception d'apres 
;.ą '"Cl 

M d'ordre ""2:! o ..... o ·o o .t) 
le partage indique sur la carte ........ ~ Q.) 

c ~ Q.) ~ Q.) 'fil '<1l ,rn Q.l,Q.) o ::::l o o ::::l ..s .s ~ o ; 8 8 ..... Q.) "; Q.) .... Q.) Q.) "; Q.) c:.> ..... -; c:.> ..... • as -; t) .... -; o o '<Il .... c 'rll .... c 'fil .... c 
~~ Q.)I ~ .... Q.)I "" .... Q.)I "" .... ~ 

~ i::i.. ~ o N as 
~ o N al 

~ o .... c i::i.. .... c i::i.. .... 

: 
31 Turja od uj. dopływu z pod Rodowicz do 

uj. Woronki 52·92 

16-31 Turja od źr. do uj. Woronki 1115·65 
, 

: 32 Woronka (pr.) 278·56 

16- 32 Turja łącznie z Woronką 1394·21 

33 Turja od uj. Woronki do wo~owskazu Kowel 82·17 

ltt-33 Turja od źr. do wodowskazu l{owel U76·38 

34 Turja od wodowskazu Kowel do uj. Bo-
brów ki 41·28 

. 16- 34 Turja od ir. do uj. Bobrówki 1517-66 

35 Bobrówka (pr.) 118-78 

16-35 Turja łącznie z Bohrów ką 1636·44 

36 Turja od uj. Bohrówki do uj. Rudki 29·00 

16-36 Turja od źr. do uj. Rudki 1665·44 

37 Rudka (1.) ł 169-73 . 
16-37 ~ Turja łącznie z Rudką 1835-17 

38 Turja od ~j. Rudki do uj. Durni cy 105·37 

16-38 Turja od źr. do uj. Durnicy 1940·54 

39 Durnica (pr.) 
i 

80·20 

16-39 Turja łącznie z Durni cą : 2020·74 

40 Turja od uj. Durnicy do wodowskazu Nie-
sucho jeże 

: 13·91 

16-40 Turja od źr. do wodowskazu Niesucho jeże 2034·65 

41 Turja od wodowskazu Niesuchojeże do uj. 
dopływu z bagna Zabolocie 17·46 

16-4] Tur ja od źr. do uj. dopływu z bagna Za-
hołocie 2052-11 

42 Dopływ z bagna Zaholocie (pr.) 114·42 

16-42 Turja łącznie z dopływem z bagna Z abo-
locie 2166·53 

43 Turja od uj. dopływu z bagna Zabolocie do 
uj. dopływu z pod Serechowicz 31·08 

16--43 Turja od źr. do uj. dopływu z pod Se.re-
chowicz 2197·61 . 

44 Dopływ z pod Serechowicz (l.) 112·63 

16-44 Turja łącznie z dopływem z pod' Serecho-
wicz I 

2310•24 . 
I 

t 
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M d'ordre 

45 

16-45 

46 

16 -46 

47 

16-47 

48 

16-48 

49 

16-49 

50 

16-50 

51 

16-51 

52 

16-52 

53 

16- 53 

1- 16-53 

54 

1- 54 

55 

1-55 

56 

1-56 

57 

1-57 

58 

Określenie dorzecza według podziału 

wskazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apres 

le partage indique sur la carte 

28 

Turja od uj. dopływu z pod Serechowicz do 
uj. dopływu z pod Soszyczna 

Turja od źr. do uj. dopływu z pod So
szyczna 

Dopływ z pod Soszyczna (pr.) 

Turja łącznie z dopływem z pod Soszyczna 

Turja od uj. dopływu z pod Soszyczna do 
uj. dopływu z pod Synowa 

Turja od źr. do uj. dopływu z pod Synowa 

Dopływ z pod Synowa (1.) 

Turja łącznie z dopływem z pod Synowa 

Turja od uj. dopływu z pod Synowa do uj. 
dopływu z pod Nujna 

Turja od źr. do uj. dopływu z pod Nujna 

Dopływ z pod Nujna (pr.) 

Turja łącznie z dopływem z pod Nujna 

Turja od uj. dopływu z pod Nujna do wo
dowskazu Buzaki 

Turja od źr. do wodowskazu Buzakl 

Turja od wodowskazu Buzaki do wodowska
zu Dmitryjówka 

Turja od źr. do wodowskazu DmJtryjówkn 

Turja od wodowskazu Dmitryjówka do uj. 
do Prypeci 

Turja od źr. do uj. do Prypeci 

Prypeć łączni e z Turją 

Prypeć od uj. Turji do wodowskazu Upust Pry
pecłi 

Prypeć od źr. do wodowskazu Upust Prypecki 1) 278·90 

Prypeć od wodowskazu Upust Prypecki do uj. Głu-
szycy 

Prypeć od źr. do uj. Głuszycy 269·72 

Głuszyca (pr.) 

Prypeć łącznie z Głuszycą 

Prypeć od uj. Głuszycy do uj. Breszczy 

Prypeć od źr. do uj. Breszczy 237·64 

Breszcza (pr.) od źr. do wodowskazu Cp 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du bassin de reception en km2 

IV III II 

rzędu-classe 

0·88 

2311-12 

32·22 

2343·34 

3·89 

2347·23 

50·11 

2397·34 

44·73 

2442·07 

41-04 

2483-11 . 

146·79 

2629·90 

104·64 . 
2734·54 

194·05 

2928·59 

5212·97 

20·35 

5236·32 

79·30 

5315·62 

168·38 

5484·00 

706·98 



L. P• 

M d'ordre 

59 

58 - 59 

1- 58-59 

60 

1- 60 

61 

1-61 

62 

1-62 

63 

1-63 

64 

1-64 

65 

66 

65-66 

67 

65-67 

68 

65-68 

69 

65-69 

70 

65-70 

71 

65-71 

. Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

29 

De cription du ha in de r~ception d'apres 
le partage indique sur la carte 

Breszcza od wodow kazu Cyr do uj. do 
Prypeci 

Breszcza od źr. do uj. do Prypeci 

Prypeć łącznie z Breszczą 

Pr!'P ć od uj. Breszczy do wodowskazu Lubiaź 

Prypeć od źr. do wodowskazu Lubiaź 

Prypeć od wodowskazu Lubiaź do uj. do jeziora 
Lubiaź 

Prypeć od źr. do uj. do jeziora Lubiaź 

Korostyńka (pr.) 

Prypeć łącznie z Korostyńką 

Jezioro Luhiaź 

Prypeć łącznie z jeziorem Luhiaź 

Prypeć od wyjścia z jeziora Luhiaź do uj. Stochodu 

Ujście Bystrzycy 

Prypeć od źr. do uj. Stochodu 

Stochód (pr.) od źr. do uj. dopływu z pod 
Czernij owa 

Dopływ z pod C~ernijowa (1.) 

Stochód łącznie z dopływem z pod Czer
nijowa 

Stochód od uj. dopływu z pod Czernijowa 
do uj. dopływu z pod Chorochoryna 

Stochód od źr. do uj. dopływu z pod Cho
rochoryna 

Dopływ z pod Chorochoryna (pr.) 

Stochód łącznie z dopływem z pod Cho:ro
choryna 

Stochód od uj. dopływu z pod Chorochoryna 
do wodowskazu Holoby 

Stochód od źr. do wodowskazu Holoby 

Stochód od wodowskazu Hołohy do uj. do
pływu z pod Wielkiego i Małego Po:rska 

Stochód od źr. do uj. dopływu z pod Wielkie
go i Małego Porska 

Dopływ z pod Wielkiego i Małego 
Porska (1.) 

Stochód łącznie z dopływem z pod Wielkie
go i Małego Porska 

227·54 

226·94 

224·94 

222·36 

213·56 

Powierzchnia dorzecza w km2 • 

Superficie du hassin de reception en km2 

IV I III I II 
rzędu-classe 

38·57 

715·55 

6229·55 

62·85 

6292·40 

0·62 

6293·02 

288· 10 

6581-12 

69·57 

6650·69 

60·20 

6710·89 

160·52 

123·31 

283·83 

117·85 

401·68 

206·04 

607·72 

84-64 

692·36 

13.77 

706·13 

24·87 

731·00 . 
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M d'ordre 

72 

65 - 72 

73 

65- 73 

74 

65-74 

75 

65-75 

76 

65-76 

77 

65-77 

78 

65-78 

79 

65-79 

80 

65-80 

81 

65-81 

82 

65-82 

83 

65-83 

84 

65-84 

85 

65-85 

86 

65-86 

Określenie dorzecza według podziału 

wskazanego na mapie 

Description du hassin de reception d'apres 

le partage indique sur Ja carte 

30 

Stochód od uj. dopływu z pod Wielkiego 
1 Małego Porska do uj. Stawka 

Stochód od źr. do uj. Stawka 

Stawek (1.) 

Stochód łącznie ze Stawkiem 

Stochód od uj. Stawka do uj. dopływu z pod 
Łuków ki 

Stochód od źr. do uj. dopływu z pod Łu
kówki 

Dopływ z pod Łuków ki (1.) 

Stochód łącznie z dopływem z pod Łukówki 

Stoch ód od uj. dopływu z pod Łuków ki 
do wodowskazu Powórsk 

Stochód od źr. do wodowskazu Powórsk 

Stochód od wodowskazu Powórsk do uj. 
Stobychwy 

Stochód od źr. do uj. Stohychwy 

Stohychwa (1.) 

Stochód łącznie ze Stobychwą 

Stochód od uj. Stohychwy do uj. Jasionówki, 

Stochód od źr. do uj. Jasionówki 

Jasionówka (I.) 

Sto chód łącznie z Jasionówką 

Stochód od uj. Jasionówki do wodowskazu 
Ohzyr Wielki 

Stochód od źr. do wodowskazu Obzyr Wlclkl 

Stochód od wodowskazu Obzyr Wielki do 
uj. Czerewachy 

Stochód od źr. do uj. Czerewachy 

Czerewacha (pr.) 

Stochód łącznie z Czerewachą 

Stochód od uj. Czerewachy do uj. Łopnicy 

Stochód od źr. do uj. Łopnicy 

Łopnica (I.) 

Stochód łącznie z Łopnicą 

Stochód od uj. Łopnicy do u}. Griwki 

Stochód od źr. do uj. Griwki 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du hassin de reception en km2 

IV III II 

r z ę d u c l a s s e 

257-91 

988·91 

328-42 

1317·33 

20·34 

1337·67 

81·69 

1419·36 

2-12 

1421·~8 

337·26 

1758·74 

231·31 

1990·05 

146·67 

2136·72 

46·98 

2183·70 

0·62 

2184·32 

35·47 

2219•79 

207-24 

2427·03 

5·86 

2432·89 

109·16 

2542·05 

60·02 

2602·07 



L. p. 

M d'ordre 

87 

65-87 

88 

65-88 

89 

65-89 

90 

65-90 

91 

65-91 

92 

65-92 

93 

. 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apres 
1e partage indique ur la ca1te 

Griwka (pr.) 

Stoch6d łącznłe z Griwką 

31 

Stochód od uj. Griwki do wodowskazu Czer
wiszcze 

Stochód od źr. do wodowskazu Czerwiszczc 

Stochód od wodowskazu Czerwiszcze do uj. 
dopływu z pod uroczyska Cwietuchy 

Stochód od źr. do uj. dopływu z pod uro
czy ka Cwietuchy 

Dopływ z pod uroczyska Cwietuchy 
(pr.) (na S od jeziora Czerwiszcze) 

Stochód łącznie z dopływem z pod uroczy
ska Cwietuchy 

Stochód od uj . dopływu z pod uroczyska 
Cwietuchy do wodowskazu Uhrynicze 

Stochód od źr. do wodowskazu Uhrynicze 

Stochód od wodowskazu Uhrynicze do wo
dowskazu Lubieszów 

Stochód od źr. do wodowskazu Lubieszów 

Stochód od wodowskazu Lubieszów do uj . . 
do Prypeci 

65-93 Stochód od źr. do uj. do Prypeci 

1-65_:93 Prypeć łącznie ze Stocbodem 

94 Prypeć od uj. Stochodu do uj. do jeziora Nobel 

1-94 Prypeć od źr. do uj. do jeziora Nobel 

95 

1-95 

Jezioro Nobel 

Prypeć łącznie z jeziorem N ohel (Prypeć od źr. do 

200·96 

uj. Wiesiołuchy) 198·06 

96 

97 

96-97 

98 

96-98 

99 

96-99 

1-96-99 

100 

1-100 

Wiesiołucha (pr.) od źr. do wodowskazu Lubin 

Wiesiolucha od wodowsk. Lubin do uj. Młynka 

Wiesiolucha od źr. do uj . Młynka 

Młynek (pr.) 

Wiesiołucha łącznie z Młynkiem 

Wiesiolucha od uj. Młynka do uj. do Prypeci 

Wiesiołucha od źr. do uj. do Prypeci 

Prypeć łącznie z Wiesiołuchą 

Prypeć od uj. Wiesiołuchy do wodowskazu Sieńczyce 

Prypeć od źr. do wodowskazu Sleńczyce 2) 191•96 

Powierzchnia dorzecza w km2 
Superficie du bassin de reception en km1 

IV I III I II 
rzędu-classe 

74-11 

2676·18 

88·25 

24-61 

2789·04 

62·03 

2851·07 

13-32 

2864·39 

103·90 

2968·29 

241·22 

3209·51 

9920·40 

56·5] 

9976·91 

8·0~ 

9985·00 

653·23 

16·10 

669·33 

61·50 

730·83 

1-33 

732'16 

10717·16 

14·22 

10731 ·38 



. ; Powierzchnia dorzecza w km2 

.. Q,) Superficie du b:t sin de reception en km2 

' 
. ~;:, 

Określenie dorzecza według podziału 
Q,) Cll 

IV I III I II N 11,a 

""= , L. P· wskazanego na mapie = 8 
.. 

~= r z ę d u - c 1 a s s e ' 

Description du bassin de reception d'apre 
;a "'C 

.M d'ordre 
C) o ·u o .,... o ·c5 ... "" 

le partage indique sur la carte 
...... ~ Q,) ~ (!} 

C.J ;ł:'. Q,) 
-rn - -..,,Q,) o= ..s o::=l o o::=l ..s El El ..... Q,) Q,) 

·- Q,) - Q,) ...... Q,) ~ 
(:') 

<.) ..... = - t.) .,.. . = --; C.J .... = '<Il ... C.J = ,rn .. C.J 
,rn ....., C.J = 

1, -- Cl),"" ... Cl),"" ... Cl), ~ ... 
~~ N CU o N CU o o 

C.J i:i.. ~ ... C.J i:i.. ;ł:'. ... tł i:i.. ~ ... 

101 Prypeć od wodowskazu Sieńczyce do uj. Nożyka . 36·621 

.1-101 Pry1,eć od źr. do uj. Nożyka 189·53 10768·00 

102 Nożyk (pr.) 94·91 

1- 102 Prypeć łącznie z Nożykiem 
10862·91 

103 Prypeć od uj. Nożyka do uj. odnogi z jeziora Omyt 3·50 

1-103 Prypeć od źr. do uj. odnogi z jeziora Omyt 185·90 10866·41 

104. Odnoga z jeziora Omyt (l.) do wodowskazu 
Przyldadnlki 2) 

99·67 

105 Odnoga z jeziora Omyt od wodowskazu Przy-
kladniki do uj. do Prypeci 9·52 

104-105 Odnoga z jeziora Omyt do uj. do Prypeci ' 109-19 

1-104-105 Prypeć łącznie z odnogą z jeziora Omyt 10975•60 

106 Prypeć od uj. odnogi z jeziora Omyt do uj. Prostyru 308·16 

1- 106 Prypeć od źr. do uj. Prostym 161 ·25 11283-76 

107 Styr (pr.) od źr. do uj. Ponikwy 239·96 . 
108 Ponikwa (pr.) 170·93 

107..__108 Styr łącznie z Ponikwą 410·89 

109 Styr od uj. Ponikwy do uj. Radostawki 54·42 

107-109 Styr od źr. do uj. Radostawki 465·31 

110 Radostawka (I.) 377-73 
. 

107-110 Styr łącznie z Radostawką 843·04 

111 Styr od uj. Radostawki do uj. dopływu z lasu 
Czarnego i Płazu ,. 4·51 

107-111 Styr od źr. do uj. dopływu z lasu Czarnego 
i Płazu 847-55 

112 Dopływ z lasu Czarnego i Płazu (pr.) 36·44 

107-112 Styr łqcznie z dopływem z lasu Czarnego i Płazu 883·99 . 

113 Styr od uj. dopływu z lasu Czarnego i Płazu 
do uj. Ostrówki 0·70 

107-113 Styr od źr. do uj. Ostrówki 884-69 

114 Ostrówka (I.) 160·62 

107-114 Styr łącznie z Ostrówką . 1045·31 

115 Styr od uj. Ostrówki do uj. Bołdurki 86·16 

107-115 Styr od źr. do uj. Bołdurki 1131-47 

116 Boldurka (pr.) 228·57 

107-116 Styr łącznie z Bołdurkłl 1360·04 
. 



; Powierzchnia dorzecza w km2 
q,) 
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117 Styr od uj. Boldurki do uj. Rzeczki 20·50 

107-117 Styr od źr. do uj. Rzeczki 1380·54 

118 Rzeczka (I.) 74·50 

107-118 Styr łącznie z Rzeczką 1455·04 

119 Styr od uj. Rzeczki do uj. Słonów ki 2·59 

107-119 Styr od źr. do uj. Slonówki 1457-63 

120 Słonówka (pr.) 555·54 

107-120 Styr łącznie ze Słonówką 2013-17 

121 Styr od uj. Słonówki do wodowskazu Szczu-
rowice 8·78 

107-121 Styr od źr. do wodowskazu Szczurowiee . . 2021·95 

122 Styr od wodowskazu Szczurowice do uj. Ło-
szówki 19-67 

107-122 Styr od źr. do uj. Łoszówki 2041·62 

123 Łoszówka (1.) 3M7 

107-123 Styr łącznie z Łoszówką 2079·39 

124 Styr od uj. Łoszówki do uj. dopływu z pod 
Marjanki 31-53 

107-124 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Marjanki 2110·92 

125 Dopływ z pod Marjanki (1.) 22-57 

107-125 Styr łącznie z dopływem z pod Marjanki 2133-49 

126 Styr od uj. dopływu z pod Marjanki do uj. 
Sydołówki 1·57 . 

107-126 Styr od źr. do uj. Sydołówki 2135·06 

127 Sydołówka (I.) 282·18 

107-127 Styr łącznie z Sydołówką 2417·24 

128 Styr od uj. Sydołówki do uj. Plaszówki 73-47 

107-128 Styr od źr. do uj. Plaszówki 

I 
249°"71 I 

129 Płaszów ka (pr.) 323·18 ; 

107-129 Styr łącznie z Plaszówką 2813·89 

130 Styr od uj. P1aszówki do uj. dopływu z pod 
· kolonji Werheń · 10:92 

107-130 Styr od źr. do uj. dopływu z pod ~olonji W erheń 2824·81 . 
131 Dopływ z pod kolonji Werbeń (pr.) 23·13 • . : 

107-131 Styr łącznie z dopływem z pod kolonJi Werheń 2847-94 . 
. 

, .. . 
: 
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132 Styr od uj. dopływu z pod kolonji Werbeń do 
uj. dopływu z pod Zielonej (- do wodo-
wskazu Peremyl) 7-65 

107-132 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Zielonej 
(- do wodowskazu l'crcmył) 2855•59 

133 Dopływ z pod · Zielonej (1.) 41'17 

107-133 Styr łącznie z dopływem z pod Zielonej 2896·76 

134 Styr od uj. dopływu z pod Zielonej do uj. Lipy 23-60 

107-134 Styr od źr. do uj. Lipy 2920·36 

135 Lipa (1.) 539·48 

107 - 135 Styr łącznie z Lipą 3459·84 

136 Styr od uj. Lipy do uj. dopływu z pod Kolo-
dezia 14·95 

107-136 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Kołodezia 3474·79 

137 Dopływ z pod Kołodezia (I.) 59·33 

107 - 137 Styr łącznie z dopływem z pod Kołodezia 3534·12 

138 Styr od uj. dopływu z pod Kołodezia do uj. 
dopływu z pod Gajewie 8·53 

107-138 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Gajewie 3542·65 

139 Dopływ z pod Gajewie (pr.) 17-33 

107-139 Styr łącznie z dopływem z pod Gajewie 3559·98 

140 Styr od uj. dopływu z pod Gajewie do uj. do-
pływu z pod Łopawskich Futorów 7'43 

107- 140 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Łopawskich 
Futorów 3567·41 

141 Dopływ z podŁopawskich Futorów (pr.) 16·81 

107-141 Styr łącznie z dopływem z pod Łopawskich 

Futorów 3584·22 

142 Styr od uj. dopływu z pod Łopawskich Futo-
rów do uj. dopływu z pod Kundziwoli 13·52 

107-142 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Kundziwoli 3597-74 

143 Dopływ z pod Kundziwoli (1.) 29·35 

107-143 Styr łącznie z dopływem z pod Kundziwoli 3627-09 

144 Styr od uj. dopływu z pod Kundziwoli do uj. 
dopływu z pod Złoczówki 9·56 

107-144 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Złoczówki 3636·65 . 

145 Dopływ z pod Złoczówki (1.) 36·08 

107-145 Styr łącznie z dopływem z pod Zloczówki 3672·73 
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146 Styr od uj. dopływu z pod Złocz6wki do uj. 
Kalinki 2·21 

107-146 Styr od źr. do uj. Kalinki 3674·94 

I 147 Kalinka (pr.) 175·35 

107-147 Styr łącznie z Kalinką 3850·29 

148 Styr od uj. Kalinki do uj. dopływu z pod Ra-
domyśla 52·30 

107-148 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Radomyśla 3902·59 

149 Dopływ z pod Radomyśla (1.) 50·51 

107-149 Styr łącznie z dopływem z pod Radomyśla 3953-10 

I 150 Styr do uj. dopływu z pod Radomyśla do uj. 
Ikwy 6·63 

107-150 Styr od źr. do uj. Ikwy 3959·73 

151 Ikwa (pr.) od źr. do wodowskazu Dubno 1732·98 

152 Ikwa od wodowskazu Dubno do wodo-
wskazu Rudlewo 458·57 

151-152 Ikwa od źr. do wodowskazu Iludlewo 2191·55 

153 Ikwa od wodowskazu Rudlewo do uj. 
do Styru 27·30 

151-153 Ikwa od źr. do uj. do Styru 2218·85 

107-151-153 Styr łącznie z Ikwą 6178·58 

154 Styr od uj. Ikwy do wodowskazu Podhajce 2·98 

107-154 Styr od źr. do wodowskazu Podhajce 6181·56 

155 Styr od wodowskazu Podhajce do uj. dopływu 
z pod Ławrowa 74·58 

107-155 Styr od Źr. do uj. dopływu z pod Ławrowa 6256·14 

156 Dopływ z pod Ławrowa (1.) 88-74 

107-156 Styr łącznie z dopływem z pod Ławrowa 6344-88 

157 Styr od uj. dopływu z pod Ławrowa do uj. 
dopływu z pod Pułhanowa 0·43 . 

107-157 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Pułhanowu 6345·31 

158 Dopływ z pod Pułhanowa (1.) 32·24 

107-158 Styr łącznie z dopływem z pod Pułhanowa 6377-55 

159 Styr od uj dopływu z pod Pułhanowa do uj. 
dopływu z pod Ostrożca i Piania 7•08 

107-159 Styr od źr. do uj. dopływu z pod Ostrożca 
i Piania 6384•63 

160 Dopływ z pod Ostrożca i Piania (pr.) 129•52 
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36 

Styr łącznie z dopływem z pod Ostrożca i Piania 

Styr od uj. dopływu z pod Ostrożca i Piania 
do uj . Czamohuski 

Styr od źr. do uj. Czarnohuski 

Czarnohuska (I.) 

Styr łącznie z Czarnohuską 

Styr od uj. Czamohuski do uj. dopływu z pod 
Romanówki i Wierchówki 

Styr od źr . do uj. dopływu z pod Romanówki 
i Wierchówki 

Dopływ z pod Romanówki i Wierchówki 
(pr.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Romanówki 
i Wierchówki 

Styr od uj. dopływu z pod Romanówki i Wier
chówki do wodowskazu Łuck (-do uj. 
dopływu z pod Teremna) 

Styr od źr. do wodowskazu Łuek (- do uj. do
pływu z pod Teremna) 

Dopływ z pod Teremna (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Teremna 

Styr od uj. dopływu z pod Teremna do uj. 
dopływu z pod Kozina 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Kozina 

Dopływ z pod Kozina (I.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Kozina 

Styr od uj . . dopływu z pod Kozina do uj. do
pływu z pod Boguszówki 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Boguszówki 

Dopływ z pod Boguszówki (I.) ; 

Styr łącznie z dopływem z pod Boguszówki 

Styr od uj. dopływu z pod Boguszówki do 
uj. dopływu z pod Kiwerzec 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Kiwerzec 

Dopływ z pod Kiwerzec (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Kiwerzec 

Styr od uj. dopływu z pod Kiwerzec do uj. Sierny 

Styr od źr. do uj. Siemy 

Siema (I.) 

Powierzchnia dorzecza w 1.m2 

Superficie du ba in de reception en 1rm2 
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r ' z ę d u - c I a s s e 

6514-15 

5'15 

6519•30 

535·25 

7054•55 

18·51 

7073•06 

85·18 

7158•24 

I 7203•12 

39•40 

7242•52 

0•56 

7243•08 

49•54 

7292•62 

15'74 

7308•36 

33•60 

7341 •96 

15•90 

7357·86 

7390•14 

24•72 

7414•86 

236·19 



L. P• 

M d'ordre 

107-174 

175 
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183 

107-183 
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107-184 

185 

186 

185-186 

107-185-186 

187 
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188 

107-188 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du hassin de reception d'apres 
le partage indique sur la carte 

Styr łącznie z Siemą 

37 

Styr od uj. Siemy do uj. dopływu z pod Tro· 
ścianki 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Trościanki 

Dopływ z pod Trościanki (I.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Trościanki 

Styr od uj. dopływu z pod Trościanki do wo
dowskazu Rożyszcze 

Styr od źr. do wodowskazu Rożyszcze 

Styr od wodowskazu Rożyszcze do uj. dopły
wu z błota Wielki Prudnik 

Styr od źr. do uj. dopływu z błota Wielki 
Prudnik 

Dopływ z błota Wielki Prudnik (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z błota Wielki Pru· 
dnik 

Styr od uj. dopływu z błota Wielki Prudnik 
do uj. Konopelki 

Styr od źr. do uj. Konopelki 

Konopelka (pr.) 

Styr łącznie z Konopelką. 

Styr od uj. Konopelki do uj. dopływu z pod 
Koszelówki 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Koszelówki 

Dopływ z pod Koszelówki (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Koszelówki 

Styr od uj. dopływu z pod Koszelówki do uj. 
Lutycy 

Styr od źr. do uj. Lutycy 

Lutyca (I.) od źr. do wodowskazu Perespa 

Lutyca od wodowskazu Perespa do 
uj. do Styru 

Lutyca od źr. do uj. do Styru 

Styr łącznie z Lutycą 

Styr od uj. Lutycy do uj. Luhki 

Styr do źr. do uj. Luhki 

· Lubka (pr.) 

Styr łącznie z Luhką 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du bassin de reception en km2 
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7651•05 

7664•38 

37-75 

25•69 

7742•04 

162•17 

7904•21 

9•54 

7913'75 

352•03 

8265-78 

35•54 

8301•32 

8316•10 

8330•32 

158•76 

69•96 

228•72 

8559•04 

63'79 

8622•83 

107"65 

8730•48 
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189 

107-189 

190 

107-190 

191 

107-191 

192 

107-192 

193 

107-193 

194 

107-194 

195 

107-195 

196 

107-196 

197 

107-197 

198 

107- 198 

199 

200 

199-200 

107-199-200 

201 

107-201 

202 

107-202 

203 

Określenie dorzecza według podziału 

wskazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apres 

le partage indique sur la carte 

Styr od uj. Lubki do uj. dopływu z bagna 
Rokitnica 

Styr od źr. do uj. dopływu z bagna Rokitnica 

Dopływ z bagna Rokitnica (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z bagna Rokitnica 

Styr od uj. dopływu z bagna Rokitnica do 
uj. Rudki 

Styr od źr. do uj. Rudki 

Rudka (pr.) 

Styr łącznie z Rudką 

Styr od uj. Rudki do wodowskazu Kołki 

Styr od źr. do wodowskazu Kolki 

Styr od ·wodowskazu Kołki do uj. Że
leźnicy 

Styr od źr. do uj. Żeleźnicy 

Żeleźnica (l.) 

Styr łącznie z Żeleźnicą 

Styr od uj. Żeleźnicy do uj. Okonki 

Styr od źr. do uj. Okonki 

Okonka (1.) 

Styr łącznie z Okonką 

Styr od uj. Okonki do uj. Korminu 

Styr od źr. do uj. Korminu 

Kormin (pr.) od źr. do wodowskazu 
l\lała Ośnica 

Kormin od wodowskazu Mała Ośnica 
do uj. do Styru 

Kormin od źr. do uj. Styru 

Styr łącznie z Korminem 

Styr od uj . Korminu do uj dopływu z pod 
Polic 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Polic 

Dopływ z pod Polic (pr.) 

Styr łącznie z dopływem z pod Polic 

Styr od uj. dopływu z pod Polic do uj. do
pływu z pod drogi Czartorysk- Chrask 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du bassin de reception en km2 
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rzędu-classe 

35·54 

8766·02 

72•95 

8838•97 

27•94 

8866•91 

178·46 

9045•37 

1•64 

9047·0] 

40·10 

9087'11 

85•44 

9172•55 

18·47 

9191·02 

264•87 

9455·89 

35•20 

94•9109 

736·65 

37•22 

773•87 

10264•96 

11•86 

10276•82 

61'66 

10338•48 

5•78 
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107-203 

204 

107-204 

205 

107-205 
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107-206 

207 
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207-208 

209 

207-209 

107-207-209 

210 

107-210 

211 

107-211 
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107-212 
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107-213 

~14 

107-214 
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107-215 

216 

107-216 
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Styr od źr. do uj. dopływu z pod drogi Czar
torysk-Chrask 

Dopływ z pod drogi Czartorysk
Chra sk (1.) 

Styr łącznie z dopływem z pod drogi Czar
torysk-Chrask 

Styr od uj. dopł)'wu z pod drogi Czartorysk
Chrask do wodowskazu Połonne 

Styr od źr. do wodowskazu Polonne 

Styr od wodowskazu Połonne do połączenia 
z odnogą Styru pod Rafałówką 

Styr od źr. do połączenia z odnogą Styru pod 
Rafałów ką 

Odnoga Styru (l.) od miejsca swego odgałę
zienia pod Chraskiem do uj. Gar ha chu 

Garbach (1.) 

Odnoga Styru łącznie z Garhachem 

Odnoga Styru od uj. Garhachu do połączenia 
ze Styrem pod Rafalówką 

Odnoga Styru od miejsca swego odgałęzienia 
pod Chraskiem do połączenia ze Sty
rem pod Rafałówką 

Styr łącznie z odnogą Styru 

Styr od połączenia z odnogą Styru do uj. 
Stuhła 

Styr od źr. do uj. Stuhła 

Stuhło (pr.) 

Styr łącznie ze Stuhłem 

Styr od uj. Stuhła do wodowskazu Młynek 

Styr od źr. do wodowskazu l\llynek 

Styr od wodowskazu Młynek do uj. Wiroka 

Styr od źr. do uj. Wiroka 

Wirok (I.) 

Styr łącznie z Wirokiem 

Styr od uj. Wiroka do wodowskazu Wolczyce 

Styr od źr. do wodowskazu lVolczyce 

Styr od wodowskazu Wołczyce do uj. dopły
wu z pod Duhrowska 

Styr od źr. do uj. dopływu z pod Duhrowska 

Po · er:z.ch:nia dorzecza w km2 

perlicie du in de reception en km2 
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10344·26 

43•24 

I , 10387-50 

25·47 

10412•97 

15•09 

10428·06 

37·99 

103·52 

141'51 

4•88 

146-39 

10574·45 

13·44 

10587-89 

160·39 

10748·28 

123·32 

10871·60 

62·18 

10933·78 

434·79 

11368·57 

237'46 

11606·03 

5·71 

11611·74 
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217 Dopływ z pod Duhrowska (pr.) 

107 -217 Styr łącznie z dopływem z pod Duhrowska 

218 Styr od uj. dopływu z pod Duhrowska do 
wodowskazu Stare Konie 

107-218 Styr od źr. do wodowskazu Stare Konie 

-219 Prostyr od wodowskazu Stare Konie do uj. 
do Prypeci (Strumienia)3) 

107-219 Styr od źr. do uj. do Prypeci 

1-107-219 Prypeć łącznie ze Styrem 

220 Prypeć (Strumień) od uj. Prostyru do wodowskazu Dzi-
kowi cze 

1-220 

221 

1-221 

222 

223 

222-223 

224 

222-224 

Prypeć od Źr. do wodowskazu Dzlkowicze 

Prypeć (Strumień) od wodowskazu Dzikowicze do uj. 
Piny 

Prypeć od źr. do uj. Piny 

Pina (I.) od źr. do wodowskazu Kuźliczyn 

Pina od wodowskazu Kuźliczyn do wodowska
zu Duboja 

Pina od źr. do wodowskazu Duboja 

Pina od wodowskazu Duhoja do wodowskazu 
Pińsk 

Pina od źr. do wodowskazu Pińsk 

225 Pina od wodowskazu Pińsk do uj. Prypeci 

222-225 Pina od źr. do uj. do Prypeci 

1 -222-225 Prypeć łącznie z Piną 

226 Prypeć (Strumień) od uj. Piny do uj. Jasiołdy 

1-226 

227 

228 

227-228 

229 

227-229 

230 

227-230 

231 

227-231 

Prypeć od źr. do uj. Jasiołdy 

Jasiołda (1.) od źr. do uj. Temry 

Temra (I.) 

J asiołda łącznie z Temrą 

Jasiołda od uj. Temry do wodowskazu Chorewo 

Jasiołda od źr. do wodowskazu Chorewo 

Jasiolda od wodowskazu Chorewo do uj. Cho
towej 

J asiołda od źr. do uj. Chotowej 

Chotowa (1.) 

J asiolda łącznie z Choto wą 

158·82 

141·47 

115·15 

--
Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du hassin de reception en J.m2 

IV III II 

rzędu-classe 

55·42 

11667-16 

59·20 

11726·36 

59·30 

11785·66 

23069-42 

15·25 

23084•6i 

119-11 · 

23203·7f 

1747·75 

703·17 

2450·92 

529·63 

2980·55 

1-95 

2982-50 

26186·21 

133·69 

26319·9'; 

236·62 

176·35 

412·97 

205-71 

618·68 

132·88 

751-56 

141-90 

893·46 



L. P· 

M d'ordre 

232 

227-232 

233 

227-233 

234 

227-234 

235 

227-235 

236 

227-236 

237 

227-237 

238 

227-238 

239 

227-239 

240 

227-240 

241 

227-241 

242 

227-242 

243 

227-243 

244 

227-244 

245 

227-245 

246 

227-246 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du hassin de reception d'apres 
le partage indique sur la carte 

41 

Jasiołda od uj. Chotowej do uj. Radochoczki 

Jasiolda od źr. do uj. Radochoczki 

Radochoczka (1.) 

J asiolda łącznie z Radochoczką 

Jasjołda od uj. Radochoczki do uj. potoku 
Sieleckiego 

Jasiołda od źr. do uj. potoku Sieleckiego 

Potok Sielecki (pr.) 

J asiołda łącznie z potokiem Sieleckim 

Jasiołda od uj. potoku Sieleckiego do wodo
wskazu Bereza Kartuska 

J asiołda od źr. do wodowskazu Bereza Kartuska 

J asiolda od wodowskazu Bereza Kartuska do 
uj. Kreczetu 

Jasiołda od źr. do uj. Kreczetu 

Kreczet (pr.) 

J asiołda łącznie z Kreczetem 

J asiołda od uj. Kreczetu do uj. U wianki 

Jasiołda od źr. do uj. Uwlanki 

Uw:lanka (pr.) 

Jasiołda łącznie z Uwlanką 

Jasiołda od uj. Uwlanki do uj. Wieńca 

Jasiołda od źr. do uj. Wieńca · 

Wieniec (pr.) 

J asiołda łącznie z Wieńcem 

Jasiołda od uj. Wieńca do uj. Sudzilówki 

Jasiołda od źr. do uj . Sudzilówki 

Sudzilówka (pr.) 

J asiołda łącznie z Sudzilówką 

Jasiołda od uj. Sudzilówki do wodowskazu 
Staromłyny 

Jasiołda od źr. do wodowskazu Staromlyny 

J asiolda od wodowskazu Staromłyny do uj. 
Dorohobuży 

Jasiołda od źr. do uj. Dorohobuży 

Powierzchnia dorzecza w krr.2 

Superficie du bassin de reception en km2 

IV III 

rzędu-classe 

2·97 

896·43 

41·93 

938·36 

16·57 

954-93 

53-72 

1008·65 

92·80 

1101·45 

17·49 

1118·94 

55·87 

1174·81 

49·09 

1223·90 

57-30 

1281·20 

51·05 

1332·25 

396·12 

1728·37 

59·68 

1788·05 

296·17 

2084•22 

94-32 

2178·54 

28·71 

2207·25 
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:::, 
Powierzchnia dorzecza w km2 cd 

4) 

Superf icie du hassin de reception en km2 ~;, 
Określenie dorzecza według podziału 4) r1l 

IV I III I II tł ~ L. p. wskazanego na mapie :::, 8 r z ę d u - c I a s s e 
ł::s 

Description du hassin de reception d'apres 
:.s "'d 

M d'ordre 4) o .... o .... o ... 
""'""' le partage indique sur la carte ............ ~ 4) 

t) 
~ 4) t) ~ 4) 

t) 
4) ,4) o :::::I 'r1l o :::::I 'rll o :::::I 'lll s s o o o .... 4) 

"cd 4) ... 4) 

"cd 
C) ... 4) "cd 4) 

o o t) ... 

~ 
t) .... 

] 
t) .... 

~ ~~ t) ,oo ...... t) -~ ~ t) 

~~ ...... 
Cl>' ""' .. 

~ ~ ~ o N cd 
~ o ~ i:.. ~ o ...... t) ~ ...... .. 

247 Dorohohuża (I.) od źr. do wodowskazu 
Zdzitów 589·16 

248 Dorohobuża od wodowskazu Zdzitów 
do uj. do Jasiołdy 26·11 

247- 248 Dorohohuża od źr. do uj. do Jasiołdy 615·27 .. 
227-247-248 Jasiołda łącznie z Dorohohużą 2822·52 

249 Jasiołda od uj. Dorohohuży do wodowskazu 
Tyszkowicze 935·28 

227-249 Jasiołda od źr. do wodowskazu Tyszkowicze :1757·80 

250 Jasiołda od wodowskazu Tyszkowicze do uj. 
Osownicy 208·81 

227-250 Jasiołda od źr. do uj. Osownicy 3966·61 

251 Osownica (pr.) 69·15 

227- 251 J asiołda łącznie z Osownicą 4035·76 

252 J asiołda od uj. Osownicy do uj. Moszczanki 12·72 

227-252 Jasiołda od źr. do uj. Moszczanki 4048·48 

253 Moszczanka (pr.) 99·60 

227- 253 J asiołda łącznie z Moszczanką 4148·08 

254 J asiołda od uj. Moszczanki do wodowskazu 
Porzecze 373·41 

227-254 Jasiolda od źr. do wodowskazu Porzecze 4521·49 

255 J asiołda od wodowskazu Porzecze do uj. Rudki 3·53 

227-255 Jasiołda od źr. do uj. Rudki 4525·02 

256 Rudka (pr.) 50·52 

227-256 J asiołda łącznie z Rudką 4575·54 

257 Jasiołda od uj. Rudki do uj. kanału Ogińskiego 
( - do wodowskazu Merczyce) 12·41 

227-257 Jasiołda od źr. do uj. kanału Ogińskiego (- do 
wodowskazu Merczyce) 4587·95 

258 Kanał Ogińskiego (I.) od Wygonoszczy 
do wodowskazu Telechany 78·06 

259 Kanał Ogińskiego od wodowskazu Te-
Iechany do uj. do J asiołdy 

I 386·91 
. 

258-259 Kanał Ogińskiego od Wygonoszczy do ' 
uj. do Jasiołdy 464·97 

227-258-259 J asiołda łącznie z kanałem Ogińskiego 5052·92 

260 J asiołda od uj. kanału Ogińskiego do wodo-
wskazu Sienin 31·48 ·, 

227-260 Jasiołda od źr. do wodowskazu Sienin 5084·40 



L. p. 

.N~ d'ordre 

261 

227- 261 

262 

263 

262-263 

227-262-263 

264 

227- 264 

265 

227 - 265 

266 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apres 
le partage indique sur la carte 

43 

Jasiołda od wodowskazu Sienin do uj. Me
reczanki 

Jasiolda od źr. do uj. Mereczanki 

Mereczanka (pr.) od źr. do wodowskazu 
Stawek 

Mereczanka od wodowskazu Stawek do 
uj. do Jasiołdy 

Mereczanka od źr. do uj. do Jasioldy 

J asiolda łącznie z Mereczanką 

Jasiolda od uj. Mereczanki do wodowskazu 
Horodyszcze( - do uj. ramieniaPińsk
Horodyszcze) 

J asiolda od źr. do wodowskazu llorodyszcze 
(- do uj . ramienia Pińsk-Horodysz:ze) 

Ramię Pińsk - Horodyszcze (pr.) 

J asiolda łącznie z ramieniem Pińsk- Ho
rodyszcze 

Jasiołda od uj. ramienia Pińsk - Horo
dyszcze do uj. do Prypeci 

227-266 Jasiolda od źr. do uj. do Prypeci 

1- 227-266 Prypeć łącznie z Jasioldą (Prypeć od źr. do wodo-
wskazu Kaczanowicze) 

267 Prypeć od uj. Jasiołdy (od wodowskazu Kaczano-

1- 267 

268 

269 

268-269 

270 

271 

270-271 

268-270-271 

272 

268 - 272 

273 

wicze) do uj. Starego Styru 

Prypeć od źr. do uj. Starego Styru 

Stary Styr (pr.) od miejsca swego odgałęzienia 
od Styru do wodowskazu Iwańczyce 

Stary Styr od wodowskazu Iwańczyce do 
uj. Stubly 

Stary Styr od miejsca swego odgałęzienia 
od Styru do uj. Stubly 

Stubla (pr.) od źr. do wodow kazu 
Aleksandrów 

Stubła od wodowskazu . Aleksandrów 
do uj. Starego Styru 

Stubła od źr. do uj. do Starego Styru 

Stary Styr łącznie ze Stubłą 

Stary Styr od uj. Stubly do wodowskazu 
Wujwicze 

Stary Styr od miejsca swego odgałęzienia od 
Styru do wodowskazu Wujwicze 

Stary Styr od wodowskazu Wujwicze do uj. 
do Prypeci 

101·05 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du bassin de reception en km2 

IV I III I II 

rzędu-classe 

81·25 

5165·65 

U5·40 

7-11 

152·51 

5318-16 

96·42 

5414·58 

51·33 

5465·91 

182·04 

5647·95 

:11967.9 

95 ·33 

32063.25 

83·92 

300·90 

384·82 

510·36 

405·59 

915·95 

1300·77 

19-41 

1320·18 

162·00 



L. p. 

M d'ordre 

268-273 

1-268-273 

274 

1-274 

275 

1-275 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apre 
le partage indique sur la carte 

44 

Stary Styr od miejsca swego odgałęzienia od 
Styru do uj . do Prypeci 

Prypeć łącznie ze Starym Styrem 

Prypeć od uj. Starego Styru do wodowskazu Bereźce 
I 

Prypeć od źr. do wodowskazu Bereźce 

Prypeć od wodowskazu Bereźce do uj. Prypiatki 

Prypeć od źr. do uj. Prypiatki 

276 Prypiatka (pr.) 

1-276 Prypeć łącznie z Prypiatką 

277 Prypeć od uj. Prypiatki do uj. Bobryka 

1-277 

278 

279 

278-279 

280 

278-280 

281 

278-281 

282 

278-282 

283 

278-283 

Prypeć od źr. do uj. Bobryka 

Bobryk (1.) od źr. do uj. dopływu z pod Małej 
Plotnicy 

Dopływ z pod Małej Płotnicy (1.) 

Bobryk łącznie z dopływem z pod Małej 
Płotnicy 

Bobryk od uj. dopływu z pod Małej Plotnicy 
do uj. Wiślicy 

Bobryk od źr. do uj. Wiślicy 

Wiślica (pr.) 

Bobryk łącznie z Wiślicą 

Bobryk od uj. Wiślicy do wodowskazu Pa· 
rochońsk 

Bobryk od źr. do wodowskazu Par. eh ńsk 

Bobryk od wodowskazu Parochońsk do uj. 
Rowu Łuninieckiego 

Bobryk od źr. do uj. Rowu Łuninieckiego 

284 Rów Łuniniecki (I.) 

278-284 Bobryk łącznie z Rowem Łuninieckim 

285 Bobryk od uj. Rowu Łuninieckiego do uj. do 
Prypeci 

278-285 Bobryk od źr. do uj. do Prypeci 

1-278-285 Prypeć łącznie z Bobrykiem 

286 Prypeć od uj. Bobryka do wodowskazu Mosty Wo-
lańskie 

1-286 

287 

Prypeć od źr. do wodowskazu Mosty Wolańskie 

Prypeć od wodowskazu Mosty Wolańskie do uj. ka· 
nału z pod Łunińca 

99-10 

88·26 

8o-46 

. 

77-52 

Powierzchnia dorzecza w km2 
Superficie du bassin de reception en km' 

IV III II 

rzędu-classe 

1482-18 

55·96 

33655·77 

158·28 

33814·05 

355·07 

133·03 

488-10 

94-62 

582·72 

1305·43 

146·36 

1451·79 

162·20 

1613·99 

191·84 

1805·83 

41·04 

1846·87 

35660·92 

57-71 

35718·63 

10·23 
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.N~ d'ordre 

1- 287 

288 

1- 288 

289 

1- 289 

290 

291 

290-291 

1- 290 - 291 

292 

1- 292 

293 

294 

293 - 294 

295 

293 - 295 

296 

293 - 296 

297 

293-297 

298 

293-298 

299 

293-299 

300 

293-300 

301 

293-301 

1-293-301 

Określenie dorzecza według podziału 
w kazanego na mapie 

Description du bassin de reception d'apres 
le partage indique sur la carte 

Prypee od źr. do uj. kanału z pod Łunińca 

Kanał z pod Łunińca (1.) 

Prypeć łącznie z kanałem z pod Łunińca 

45 

Prypeć od uj. kanału z pod Łunińca do uj. kanału 
Ćmień kiego 

Prypeć od źr. do uj . kanału Ćmieńskiego 

anał Ćmieński (pr.) od Widziboru do wo
dowskazu Duboj 4) 

Kanał Ćmieński od wodowskazu Duhoj do 
uj. do Prypeci 

Kanał Ćmieński od Widzihoru do uj. do Prypeci 

Prypeć łącznie z kanałem Ćmieńskim 

Prypeć od uj. kanału Ćmień kiego do uj. Cny 

Prypeć od źr. do uj. Cny 

Cna (1.) od źr. do uj. dopływu z bagna Kaczaj 

Dopływ z bagna Kaczaj (pr.) 

Cna łącznie z dopływem z bagna Kaczaj 

Cna od uj. dopływu z bagna Kaczaj do uj. 
kanału Korytyńskiego 

Cna od źr. do uj. kanału Korytyńskiego 

Kanał Korytyński (pr.) 

Cna łącznie z kanałem Korytyńskim 

Cna od uj. kanału Korytyńskiego do wodo
wskazu Małkowicze 

Cna od źr. do wodowskazu l\fnlkonicze 

Cna od wodowskazu Małkowicze do uj. 
Łuszczy 

Cna od źr. do uj. Łuszczy 

Łuszcza (pr.) 

Cna łącznie z Łuszczą 

Cna od uj . Łu zezy do wodowskazu Kożan
gródek 

Cna od źr. do wodowskazu Kożangródek 

Cna od wodowskazu Kożangródek do uj .. do 
Prypeci 

Cna od źr. do uj. do Prypeci 

Prypeć łącznie z Cną 

75·07 

65·19 

55·15 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superf icie du bassin de reception en km2 

IV I III I II 
rzędu - classe ·------:--

35728·86 

113-54 

35842·40 

17-30 . 

. I 35859·70 

21·80 

90·18 

111-98 

35971-68 

159·15 

36130·83 

216·55 

99·43 

315·98 

132·29 

448·27 

144-15 

592·42 . 
25-70 

618·12 

161 ·89 

780·01 

230·05 

1010·06 

87·64 

1097·70 

9·88 

1107-58 

37238.41 
, l' 
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M d'ordre 

302 

1-302 

303 

304 

303-304 

305 

303-305 

306 

Określenie dorzecza według podziału 

wskazanego na mapie 

Description du hassin de reception d'apres 

le partage indique sur la carte 

Ujście Wietlicy 

Prypeć od uj. Cny do uj. Śmierci 

Prypeć od źr. do uj. Smierci 

Śmierć (1.) od źr. do uj. Zajmicy 

Zajmica (pr.) 

Śmierć łącznie z Zajmicą 

46 

Śmierć od uj. Zajmicy do wodowskazu Ła
chwa 

Śmierć od źr. do wodowskazu Łach~; a 

Śmierć od wodowskazu Łachwa do uj. do 
Prypeci 

303-306 Śmierć od źr. do uj. do Prypeci 

1-303-306 Prypeć łącznie ze Śmiercią 

307 Prypeć od uj. Śmierci do uj. kanału Czerehasow kiego 

1-307 Prypeć od źr. do uj. kanału Czerehasowskiego 

308 Kanał Czerehasowski (l.) od Futorów Krasno-
wolskich do wodowskazu Czereba ówka 

309 Kanał Czerhasowski od wodowskazu Czere-
basówka od uj. do Prypeci 

308-309 Kanał Czerebasowski od Futorów Krasno-
wolskich do uj. do Prypeci 

1-308-309 Prypeć łącznie z kanałem Czerehasowskim 

310 

1-310 

311 

312 

311-312 

313 

311-313 

314 

311-314 

315 

Prypeć od uj. kanału Czerebasowskiego do uj. Ho
rynia 

Prypeć od źr. do uj. Horynia 

Horyń (pr.) od źr. do uj. dopływu z pod 
Oleksińca Nowego i Baszuk 

Dopływ z pod Oleksińca Nowego i Baszuk (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Oleksińca 
Nowego i Baszuk 

Horyń od uj. dopływu z pod Oleksińca No
wego i Baszuk do uj. dopływu z pod 
Rakowca Wielkiego 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Rakowca 
Wielkiego 

. Dopływ z pod Rakowca Wielkiego (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Rakowca 
Wielkiego 

Horyń od uj. dopływu z pod Rakowca Wiel
kiego do uj. dopływu z pod Chotowicy 

48·05 

44-60 

34'65 

26·05 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superf icie du hassin de reception en km2 

IV III II 

rzędu-classe 

51'11 

37289·52 

121·28 

242·40 

363·68 

53-74 

417·42 

36·60 

454·02 

37743·54 

18·32 

37761·8t 

74·22 

27-99 

102·21 

37864·0'l 

29·63 

37893·7( 

42'50 

89·02 

131·52 

1-12 

132·64 

36·46 

169-10 

4·90 
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Powierzchnia dorzecza w km2 tU 
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Superf icie du hassin de reception en km2 ~;;, 
Określenie dorzecza według podziału Q.l rn 

I I ~ ~ IV III II L. p. wskazanego na mapie = o d 1 bO (,) r z ę u - c a s s e 
Q,) = 

Description du hassin de reception d'apres 
:.s '"t:I 

.N~ d'ordre bb o .... o .... o . ... le partage indique sur la carte ~ Q) 
(,) 

~ Q) 
(,) 

~~ (,) Q.),Q,) ,,n 'lll 'lll s s o~ o o~ o o- o ...... Q,) 
"'; Q,) .... Q,) 

"'; Q,) ·o.~ 1 
Q) o o (,) .... 

"'; 
(,) ..... ca ca ~~ ~~ (,) ,,n .... (,) '<Il .... .... Q.)' J,< .... Q.)' J,< .... 

~ i:l. ~ o N tU 
~ o N tU 

~ o .... (,) i:l. .... (,) i:l. .... 

311 - 315 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Chotowicy 174.00 
316 Dopływ z pod Chotowicy (1.) 8-10 

311-316 Horyń łącznie z dopływem z pod Chotowicy 182-10 
317 Horyń od uj. dopływu z pod Chotowicy do uj. 

dopływu z pod folwarku Mlynowce 4·61 
311 - 317 Horyń od źr. do uj . dopływu z pod folwarku 

Mlynowce 186·71 
318 Dopływ z pod folwarku Młynowce (1.) 8·85 

311 - 318 Horyń łącznie z dopływem z pod folwarku 
Młynowce 195·56 

319 Hory~ od uj. dopływu z pod folwarku Mły- I nowce do uj. dopływu z pod Hnidawy 123-83 
311 - 319 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Hnidawy 319·39 

320 Dopływ z pod Hnidawy (pr.) 63·22 
311 - 320 Horyń łącznie z dopływem z pod Hnidawy 382·61 . 

321 Horyń od uj. dopływu z pod Hnidawy do uj. 
Samca 6·81 

311 - 321 Horyń od źr. do uj. Samca 389·42 
322 Samiec (I.) 38-40 

311 - 322 Horyń łącznie z Samcem 427·82 
323 Horyń od uj. Samca do uj . Żyraka 56·58 

311 - 323 Horyń od źr. do uj. Żyraka 484-40 
324 Żyrak (pr.) 554•80 

311 - 324 Horyń łącznie z Żyrakiem 1039·20 
325 Horyń od uj. Żyraka do uj. Horyńld 9·67 

311 - 325 Horyń od źr. do uj. Horyńki . 1048·87 
326 Horyńka (l.) 182·54 

311-326 He ryń łącznie z Horyńką 1231 ·41 
327 Horyń od uj. Horyńki do uj. dopływu z pod 

Michałówki 25-15 
311-327 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Micha-

łów ki 1256·56 
328 Dopływ z pod Michałówki (I.) 12-48 

311-328 Horyń łącznie z dopływem z pod Michałówki 1269·04 
329 Horyń od uj. dopływu z pod Michałówki do 

uj. Kalinki 35·05 
311 - 329 Horyń od źr. do uj. Kalinki 130,1.-09 



L. p. 

M d'ordre 

330 

311-330 

331 

311-331 

332 

311-332 

333 

311-333-

334 

311-334 

335 

311-335 

336 

311-336 

337 

311 - 337 

338 

311-338 

339 

311-339 

340 

311-340 

341 

311-341 

342 

311-342 

343 

311-343 

344 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

48 

Description du bassin de reception d'apres 
le partage indique sur la carte 

Kalinka (pr.) 

Horyń łącznie z Kalinką 

Horyń od uj. Kalinki do uj. dopływu z pod 
Radoszów ki 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Rado
szówki 

Dopływ z pod Radoszówki (1.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Radoszówki 

Horyń od uj. dopływu z pod Rado zówki do 
uj. dopływu z pod Wołoskiego 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Wolo kiego 

Dopływ z pod Wołoskiego (l.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Wołoskiego 

Horyń od uj. dopływu z pod Wołoskiego do 
uj. Polkwy 

Horyń od źr. do uj. Polkwy 

Połkwa (pr.) 

Horyń łącznie z Połkwą 

Horyń od uj. Połkwy do uj. dopływu z pod 
Bi sóweczki 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Bi óweczki 

Dopływ z pod Bisóweczki (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Bi óweczki 

Horyń od uj. dopływu z pod Bisóweczki do 
uj . dopływu z pod Sosnówki 

Horyń od źr do uj. dopływu z pod Sosnówki 

Dopływ z pod Sosnówki (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Sosnówki 

Horyń od uj. dopływu z pod So nówki do uj. 
Trościanki 

Horyń od źr. do uj. Trościanki 

Trościanka (1.) 

Horyń łącznie z Trościanką 

Horyń od uj. Trościanki do uj. dopływu z pod 
Pererosłego 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Pere
rosłego 

Dopływ z pod Pereroslego (1.) 

Powierzchnia dorzecza w krr. 2 

Superficie du bassin de reception en krr.2 

IV I III I II ·----
rzędu - class e 

68·87 

1372·96 

15·50 

1388·46 

46·57 

1435·03 

12·11 

1447·14 

25·92 

1473·06 

60·72 

1533·78 

557-18 

2090·96 

58·00 

2148·96 

36.96 

2185·92 

5-61 

2191-53 

18·42 

2209·95 

4-90 

2214·85 

78·89 

2293-74 

1·59 

2295·33 

63·68 



::s 
Powierzchnia dorzecza w km2 : = ~ 

Superficie du bassin de reception en km2 ;.&!~ 
Okre 'lenie dorzecza według podziału G.) · rll 

I III I II ta IV L. p. wskazanego na mapie ::s 8 r z ę d - c I 8 s e ~= u a 

Description du bassin de reception d 'apres :.s '"Cl 
t M d'ordre G.) o .... o ·o o .... 

le partage indique sur la carte bb ił= G.) u ił= G.) ~ Q u G.),G.) o::= '<Il o::= '<Il 
o::= '<Il s a o 

~ o .... G.) 

"ca G.) .... G.) G.) .... G.) 

"ca G.) o o u .... 
~ 

u .... 
~ 

u ... 
~ i~ u 'rll ... u -... u ~~ ... G.)ł ~ ... G.)ł ~ ... 

ił= o ~ p.. ~ o 1,1 = ~ o u p.. ... ... u. p.. ... . 

311-344 Horyń łącznie z dopływem z pod Pererosłego 2359·01 
345 Horyń od uj. dopływu z pod Pererosłego do uj. 

dopływu z pod folwarku Wincentówka 33·63 

311-345 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod folwarku 
Wincentówka · 2392·64 I 

346 Dopływ z pod folwarku Wincent6wka (1.) 14-59 

311-346 Horyń łącznie z dopływem z pod folwarku 
Wincentów ka 2407·23 

I• 347 Horyń od uj. dopływu z pod folw. Wincentówka 
do uj. dopływu z pod Bialogródki I 23-93 

311-347 Horyń od źr. do uj.· dopływu z pod Biało· 
gródki 2431'16 

348 Dopływ z pod Biało gródki (pr.) 43·78 

311-348 Horyń łącznie z dopływem z pod Białogródki 2474-94 
349 Horyń od uj. dopływu z pod Białogródki do 

uj. dopływu z pod Zakruziec 2·51 

311-349 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Zakruziec 2,77.45 

350 Dopływ z pod Zakruziec (pr.) 19·82 

3ll-350 Horyń łącznie z dopływem z pod Zakruziec 2497·27 
351 Horyń od uj. dopływu z pod Zakruziec do uj. 

dopływu · z pod Teleżyniec 0·80 
3U-351 Horyń od źr. do uj. dopływu_ z pod Teleżyniec 

.35·591 
2498·07 

.. 

352 Dopływ z pod Teleżyniec (pr.) 

311-352 Horyń łącznie z dopływem z pod Teleżyniec 2533·66 
353 

I 

Horyń od uj. dopływu z pod Teleżyniec do .. 
uj. dopływu z pod Dobrynia 10·67 

311 - 353 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Dobrynia 2544•33 
354 Dopływ z pod Dobrynia (I.) 47'45 

311-354 Horyń łącznie z dopływem z pod Dobrynia 2591·78 
355 Horyń od uj. dopływu z pod Dobrynia do 

uj. Lubiachówki i Rudy 19·76 
311-355 Horyń od źr. do uj. Lubiachówki i Rudy 2611-54 

356 Lubiachówka i Ruda (pr.) ; 132·26 ' 
• 

3ll-356 Horyń łącznie z Lubiachówką i Rudą 2743·80 
357 Horyń od uj. Lubiachówki i Rudy do uj. do ' 

pływu z pod drogi Plużno-Korytne 4·71 : 

.. 311-357 Horyń od , źr. do uj. dopływu z '. pod drogi 
Płu2no-Korytne 2748·51 I . ,. - .. 

358 ~opływ z pod drogi Płuz~o-Korytne ().) 57·67 
: 



:::, 
Powierzchnia dorzecza w km2 CU 

Q.} 

Superficie du hassin de reception en km2 :s.a~ 
Określenie dorzecza według podziału Q.} ,ii 

IV I I ~ ~ III II 
L. p, wskazanego na mapie Sn 8 d I r z ę u - c a ·S s e 

Q.} :::! 

Description du hassin de reception d„apres 
:a '"C 

M d'ordre ~ ~ o 'Z o .... o . ... 
le partage indique sur la carte 

...... ~ Q.} ~ Q.} 
(,) ~ Q.} 

(,) 
Q.},Q.} '111 - '111 

s s o= o o= o o= o ..... Q.} 

~ Cl) ..... Q.} - Cl) .... Q.} 

~ 
Cl) 

o o (,) .... -; (,) ..... CU cd 
(,) ..... 

cd ~~ (,) -... (,) 'i~ (,) 

~~ ... Q.), ~ ... ... 
'· ~ P. ~. o ~ P. ~ o ~ o ... ... (,) P. ... 

311-358 Horyń łącznie z dopływem z pod drogi Płużno-
Korytne 2806·18 

359 Horyń od uj. dopływu z pod drogi Płużno-Ko-
rytne do uj . dopływu z pod Makiejowiec 14-17 

311-359 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Makiejowiec 2820·35 

360 Dopływ z pod Makiejowiec (pr.) · .. 90·95 

311-360 Horyń łącznie z dopływem z pod Makiejowiec .. 2911·30 . ·' 
361 Horyń od uj. dopływu z pod Makiejowiec do 

uj. dopływu z pod Wójtowiec 0·69 . 
311-361 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Wójtowiec 2911-99 

! . . 
362 Dopływ z pod Wójtowiec (I.) 52-11 1, 

' 311-362 Horyń łąc~nie z dopływem z pod _Wójtowiec · 2964-10 

363 
I 

Horyń od uj. dopływu z pod Wójtowiec do 
uj. dopływu z pod Lutarki 13-43 , · 

i 

311-363 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Lutarki 2977·53 

364 Dopływ z pod Lutarki (1.) 27-80 ' 
' ! 

311 - 364 Horyń łącznie z dopływem z pod Lu tarki 3005-33 
: 

~ Horyń od uj. dopływu z pod Lutarki do uj. 
I 

365 ~ ...... 

dopływu z pod kapliczki przy drodze 
Radoszówka-Zasław . 4-59 

I 
311-365 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod kapli~zki I 

, ' - przy drodze Radoszówka-Zasław 3009·92 I 
I i 

366 Dopływ z pod kapliczki przy drodze ! 

Radoszówka·Zasław (pr.) 11-93 
,I 
! 

~ ". 
311-366 Horyń łącznie z dopływem z pod kapliczki I 

f 

przy drodze Radoszówka-Zasław 3021·85 
I 

367 Horyń od uj. dopływu z pod kapliczki I przy 
drodze Radoszówka-Zasław do uj ; do- . : 
ływu _z pod folwarku Dąbrowy Czarne 10·15 ,, I 

311-367 : Ho_ryń od źr. do uj. dopływu z pod folwarku . : 
· Dąbrowy Czarne 3032·00 

368 Dopływ z pod folwarku Dąbrowy Czar· 1 

' he (pr.) 31·88 i 
: 311-368 Horyń łącznie z dopływem: z pod folw~rku ,, . 

I 
; Dąbrowy Czarne 3063·88 "; 

369 Horyń od uj. dopływu z pod folwarku Dąhro-
· wy Czarne do uj. Oczerecinki · · 34·92 

'. 

I 311-369 Horyń od źr. do uj. Oczerecinki 3098·80 
.. . 

l 

:1 

370 Ocz_erecinka (pr.) 41·43 i - .. -;- ~. ~ .. .. . . . ~ - ~ '1 

311-370 
.. 

Horyń łącznie z Oćzerecinką 
. . 

3140·23 1! 

371 Horyń 0~
1 uj: Oczerecinki do uj. ćwi~t-0chy • 26·72 ·~· \... . li I . ~ I 

,l 



L. p. 

.M d'ordre 

311-371 

372 

311-372 

373 

311-373 

374 

311-374 

375 

311-375 

376 

311-376 

377 

311-377 

378 

311-378 

379 

311-379 

380 

311 - 380 

381 

311 - 381 

382 

311-382 

383 

311-383 

384 

311-384 

385 

311-385 

386 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

De cription du hassin de reception d' apres 
le partage mdique sur la carte 

Horyń od źr. do uj. Ćwieto~hy 

Ćwietocha (pr.) 

Horyń łącznie z Ćwietochą 

51 

Horyń od uj. Ćwietochy do uj. Boguszówki 

Horyń od źr. do uj. Boguszówki 

Boguszówka (pr.) 

Horyń łącznie z Boguszówką 

Horyń od uj. Boguszówki do uj. Siniawy 

Horyń od źr. do uj. Siniawy 

Siniawa (pr.) 

Horyń łącznie z Siniawą 

Horyń od uj. Siniawy do uj. dopływu z pod · 
folwarku Kołomla 

Horyń od źr. do uj. · dopływu z pod folwarku 
Kołomla 

Dopływ z pod folwarku Kołomla (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod folwarku 
Kołomla ' 

Horyń od uj. dopływu z pod folwarku Ko
łomla do uj. Hłuhoczka 

Horyń od źr. do uj. Hłuhoczka 

Hłuhoczek (I.) 

Horyń łącznie z Hłuhoczkiem 

Horyń od uj. Hluhoczka do uj. dopływu z pod 
Krzywina 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Krzywina 

Dopływ z pod. Krzywina (pr.) 

H.oryń łącznie z dopływem z pod Krzywina 

Horyń od uj. dopływu z pod Krzywina do 
uj. Wilji 

Horyń od źr. do uj. Wilji 

Wilja (1.) 

Horyń łącznie z Wilją 

Horyń od uj. Wilji do uj. dopływu z pod 
CĄorowa 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Chorowa 

Dopływ z pod Chorowa (1.) 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du hassin de reception en km1 

IV III II 
r z ę d u - c a s s e 

3166·95 

· 370 56 

3537-51 

27·96 

3565·47 

117-67 

3683-14 

63·56 

3746·70 

68·49 

3815-19 

6·09 

3821·28 

18·36 

3839·64 

20·02 

3859·66 

11-50 

3871-16 

4·28 

3875·44 

34·88 

3910·32 

40·41 

3950·73 

1800·97 

5751·70 

38·91 

5790·61 

15·35 
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= Powierzchnia dorzecza w km2 
C'CS 
Q) Superficie du bassin de reception en km2 

~~ 
Określenie dorzecza według podziału Q) ,n 

IV III II N,_.. 

L, p. ,... = 
wskazanego na mapie = 8 d ~= r z ę u - c a s s ,e 

Description du bassin de reception d'apres 
:..s"'!;l 

- .M d'ordre Q) o ..... o ·o o ..... 
le partage indique sur la carte bb ~ Q) 

(.) ~ Q) ;i: Q) (.) 
Q) 1Q) ' <1l ,,n '<Il s s o :::::I o o :::::I o o :::::I o . .... Q) 

"; Q) .... Q) 
"; Q) ..... Q) 

"; Q) 
(.) .... ""; 

(.) .... 
""; (.) .... ""; o o "'° ... (.) '~ ~ (.) ~~ (.) 

~~ Q,)I ~ ... ... ... 
~ ~ ~ o ~ p.. ~ o ~ ~ ~ o ... ... ... 

311-386 Horyń łącznie z dopływem z pod Chorowa 5805·96 

387 Horyń od uj. dopływu z pod Chorowa od uj. do-
pływu z pod drogi Chorów - Korostowa 1·03 

I 311-387 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod drogi Cho· 

I rów -Korostowa 5806·99 
11r 

388 Dopływ z pod drogi Chorów tKo-
rostowa (I.} 11-01 

311-388 Horyń łącznie z dopływem z pod drogi Cho-
rów • Korostowa 5818·00 

389 Horyń od uj . dopływu z pod drogi Chorów • 
Korostowa do wodowskazu Ożenin 45·23 

311-389 Horyń od lr. do wodowskazu Ożenin 5863·23 

390 Horyń od wodowskazu Ożenin do uj. dopływu 
z pod Moszczanicy 2·57 

311-390 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Moszczanicy 5865·80 

391 Dopływ z pod Moszczanicy (pr.} 47·42 

311-391 Horyń łącznie z dopływem Ż pod Moszczanicy 

39.·991 

5913·22 

392 Horyń od uj. dopływu z pod Moszczanicy 
do uj. dopływu z pod Krajowa 

311-392 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Krajowa 5953·21 

393 Dopływ z pod Krajowa (1.) 12·29 

311-393 Horyń łącznie z dopływem z pod Krajowa 5965·50 

394 Horyń od _uj. dopływu ~ pod Krajowa do uj. 
dopływu z pod Poczapek 26·89 

311-394 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Poczapek 5992·39 

395 Dopływ z pod Poczapek (pr.) 105·24 

311-395 Horyń łącznie z dopływem z pod Poczapek 6097·63 

396 Horyń od uj. dopływu z pod Poczapek do I uj. Mostoka · 12·32 

311-396 Horyń od źr. do uj. Mostoka 6109•95 I 
I 

397 Mostok (1.) 81·21 

"311-397 Horyń łą~nie z Mostokiem 6191'16 

398 Horyń od .uj. Mostoka do uj. dopływu z pod 
Glinek 0·36 

311-398 . Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Glinek 6191-52 

399 Dopływ z pod Glinek (1.) 29·17 

'311-399 Horyń łącznie t dopływem z pod Glinek 6220·69 

400 Horyń od uj. dopływu z ·pod Glinek.do uj. do-
pływu z pod Antopola 11·07 
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= Powierzchnia dorzecza w km2 
CIS 
4) 

Superf icie du hassin de reception en km2 
;s;; ;;, 

Określenie dorzecza według podziału 
4) UJ 

I III I II ~ ~ IV 
L. P· wskazanego na mapie = 8 d - c 1 s s e ~= r z ę u a 

Description du hassin de reception d' apres 
:.a "t:S .. 

M d'ordre 4) o o .... o 
bb 

.... . ... 
le partage indique sur la carte ~ 4) 

() ~ 4) 
() ~ 4) 

() 
4) , 4) o ::::I 'Ul o ::::I ' <Il o ::::I '<D 

s s o o o .... 4) --; 4) . ... 4) --; Q) .... 4) - Q) 

o o () ...... 
'3 

() ... 
""; 

() .... CIS ca 't ~ () ~~ () 'OO .... () 

~~ 
.... 4)1'"' .... 

~ ~ ~ 
o ~ ~ ~ o N clS 

~ o .... .... () ~ .... 

311 --400 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Antopola 6231-76 

401 Dopływ z pod Antopola (I.) 51-75 

311-401 Horyń łącznie z dopływem z pod Antopola 6283·51 

402 Horyń od uj. dopływu z pod Antopola do uj. 
dopływu z pod Zawrowa 6·90 

311 --402 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Zawrowa 6290·41 

403 Dopływ z pod Zawrowa (pr.) 72·82 

311--403 Horyń łącznie z dopływem z pod Zawrowa 6363·23 

404 Horyń od uj. dopływu z pod Zawrowa do uj. 
Rewuchy 4·49 

311-404 Horyń od źr. do uj. Rewuchy 6367·72 

405 Rewucha (pr.) 76·02 

311-405 Horyń łącznie z Rewuchą 6443-74 

406 Horyń od uj. Rewucby do uj . dopływu z pod 
·Szkarowa 8·24 

311-406 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Szkarowa 6451·98 

407 Dopływ z pod Szkarowa ·(l.) 15·67 

311-407 lloryń łącznie z dopływem z pod Szkarowa 6467-65 

408 Horyń od uj. dopływu z pod Szkarowa do 
uj. Krapiłówki i Rudki 3'15 

311-408 Horyń od źr. do uj. Krapiłówki i Rudki 6470·80 

409 Krapiłówka i Rudka (pr.) 62·92 

311-409 Horyń łącznie z Krapiłówką i Rudką 6533·72 

410 Horyń od uj. Krapiłówki i Rudki do uj. do· 
pływu z pod Dmitrówki 40·92 

311-410 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Dmitrówki 6574-64 

411 Dopływ z pod Dmitrówki (I.) 12·44 

311--411 Horyń łącznie z dopływem z pod Dmitrówki 65ą7-08 
~ 

' 

412 Horyń od uj. dopływu z \:od Dmitrówki do 
uj. dopływu z pod olonji Wysokie 4·38 

311-412 Horyń od u. do uj • . dopływu z pod kolonji 6591·46 
Wysokie ' 

413 Dopływ z pod kolonji Wysokie (1.) 23·08 I , 

311-413 Horyń łącznie z dopływem z pod kolonji 
Wysokie 6614-54 ' . 

414 · Horyń od uj. dopływu z pod Kolonji Wysokie I 

do uj. dopływu z pod Karlowszczyzny 6·65 t 

311-414, Horyń 
. 

od l.r. do uj. dopływu z pod Kar· 
lowszczyzny 6621'19 



'· 

. 

. 

L. p. 

.M d'ordre 

415 

311-415 

416 

311-416 

417 

311-417 

418 

311-418 

419 

311-419 

420 

311-420 

421 

311-421 

422 

311-422 

423 

311-423 

424 

311-424 

425 

311-425 

426 

311--426 

427 

311-427 

Określenie dorzecza według podziału 
wskazanego na mapie 

Description du hassin de reception d' apres 
le partage indique sur la carte 
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Dopływ z pod Karlowszczyzny (I.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Karlow
szczyzny 

Horyń od uj. dopływu z pod Karlowszczyzny 
do uj . dopływu z pod Korościatyna 

Horyń od źr. do uj.dopływu z pod Korościa
tyna 

Dopływ z pod Korościatyna (pr.) 

_ Horyń łącznie z dopływem z pod Korościa
tyna 

Horyń od uj. dopływu z pod Korościatyna 
do uj. dopływu z pod Woronowa 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Woronowa 

Dopływ z pod Woronowa {pr.) 

Horyii łącznie z dopływem ~ pod Woronowa 

Horyń od uj. dopływu z pod Woronowa do 
uj. dopływu z pod Kolonji " Czesławin 

Horyń od źr. do uj. · dopływu z pod kolonji 
Czesławin 

Dopływ z pod kolonji Czesławin (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod kolonji 
. Czesławin 

Horyń od uj. dopływu z pod kolonji Czesławin do 
uj. dopływu z pod Osady Krechowieckiej 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Osady 
Krechowieckiej 

Dopływ z pod Osady Krechowieekiej (I.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Osady Kre
chowieckiej 

Horyń od uj. dopływu z pod Osady Krecho
,· wieckiej do uj. dopływu z pod Średniawy 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Średniawy 

popływ z pod Średniawy (pr.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Średniawy 

Horyń od uj. dopływu z pod Średniawy do 
uj. dopływu i pod N owej Luho1*'~ 

Horyń od źr. do uj. · dopływu z pod Nowej, 
Luhomirki .. 

Dopływ z pod Nowej Luhomirki (pr.} 

Horyń łącznie z dopływem z pod Nowej Łu· 
homirki 

. 
Powierzchnia dorzecza w km2 

Superfieie du hassin de reeeption en km2 

IV III II 
rzędu - classe 

18·99 

6640·18 

0·92 

6641-10 

29·37 

6670·47 

5·55 

6676·02 

35·00 

6711-02 
. 

12·97 

6723·99 

18·69 .. ......... 

6742·68 

27·36 

6770·04 

27·94 

6797·98 

4·45 

6802-43 

8·67 

6811·10 ........ 

8·22 

6819·32 
., .. 

14·77 . 

ą834·09 



::::, 
Powierzchnia dorzecza w km2 ~ 

Q,) 

Superf icie du hassin de reception en km2 
~~ 

Określenie dorzecza według podziału Q,) IIJ 

IV I III I II N'°" ,.... ::, 
L. p. wskazanego na mapie ~8 d l r z ę u - c a 8 8 e 

~::, 

Description du hassin de reception d' apres 
:.s "C1 

.M d'ordre Q,) o .... o .... o .... 
"""" le partage indique sur la carte ...... ~ Q,) 

Q ~ Q,) Q ~ Q,) 
Q 

Q,) ~ 

o = '<Il o:== '<Il o= -a a o o o .... Q,) 
"';! Q,) .... Q,) 

"';! Q,) .... Q,) "';! Q,) 

o o Q .... 
td 

Q .... 
td 

Q .... 

'3 ~~ Q -... Q ~~ Q 

~~ 
... Q.)'"" ... 

~ ~ ~ o N ~ 
~ o ~ ~ ~ o ... Q ~ ... ... 

428 Horyń od uj. dopływu z pod owej Lubomirki . 
do wpdowskazu Wolo zki Lubomirskie 21-74 

311-428 Horyń od źr. do wodowskazu l\' oło zki Lu-
bomir kie 6855·83 

429 Horyń od wodowskazu Wołoszki Lubomir-
kie do uj. dopływu z pod Horody zeza 8·99 

311--429 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Horo-
dyszcza 6864·82 

430 Dopływ z pod Horodyszcza (I.) 88·69 

311-430 Horyń łącznie z dopływem z pod Horodysz-
cza 6953-51 

I 431 Horyń od uj. dopływu z pod Horodyszcza 

I do uj. Uścia 56·45 

311-431 Horyń od źr. do uj. Uścia 7009·96 

432 Uście (1.) od źr. do wodowskazu Równe 558·39 

433 ście od wodow kazu Równe do uj. 
do Horynia 203·37 

432-433 Uście od źr. do uj. do Horynia 761·76 

311-432-433 Horyń łącznie z Uściem 7771·72 

434 Horyń od uj. Uścia do uj. Stubły 56·09 

311--434 Horyń od źr. , do uj. Stubły 7827·81 

435 L Stuhła (1.) od źr. do wodowskazu I Kłewań 771·70 . 
436 Stuhła od wodowskazu Klewań do uj. 

do Horynia 70·10 

435-436 Stubła od źr. do uj. do Horynia 841·80 

311-435-436 Horyń łącznie ze Stublą 8669·61 

437 Horyń od uj. Stubły do uj. Pucilówki 18·93 

311-437 Horyń od źr. do uj. Puciłówki 8688·54 

438 : Puciłówka (Ołyczka) (I.) 516·90 

311--438 Horyń łącznie z Pucilówką 9205·44 

439 Horyń od uj. Puciłówki do uj. dopływu z pod 
kolonji Pendyki 7·93 

311-439 : Horyń od źr. do uj. dopływu z pod kolonji 
Pendyki 9213-37 

. 
440 Dopływ z pod kolonji Pendyki (1.) · ... 51·95 

. 

311--440 Horyń łącznie z dopływem z pod Jco~o~ji 
Pendyki - . 9265·32 

441 Horyń od uj. dopływu z pod kolonji Pendyki 
do wodowskazu Deraźne 0·92 
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Horyń od źr. do wodowskazu Deraźne 

Horyń od wodowskazu Deraźne do uj. Żar· 
nówki 

Horyń od źr. do uj. Żarnówki 

Żarnówka (I.) 

Horyń łącznie z Żarnówką 

Horyń od uj. Żarnówki do uj. Żyłżanki 

Horyń od źr. do uj. Żylżanki 

Żyłżanka (pr.) 

Horyń łącznie z Żyłżanką 

Horyń od uj. Żyłżanki do uj. Borkowej 

Horyń od źr. do uj. Borkowej 

Borkowa (pr.) 

Horyń łącznie z Borkową 

Horyń od uj. Borkowej do uj. dopływu z pod 
przysiółka Złaźna 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod przy· 
siółka Złaźna 

Dopływ z pod przysiółka Złaźna (I.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod przysiółka 
Złaźna 

Horyń od uj. dopływu z pod przysiółka Zła· 
źna do uj. Zamczyska 

Horyń od źr. do uj. Zamczyska 

Zamczysko (pr.) 

Horyń łącznie z Zamczyskiem 

Horyń od uj. Zamczyska do uj. dopływu z pod 
Wólki Żalińskiej 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Wólki Ża· 
lińskiej 

Dopływ z pod Wólki Żalińskiej (I.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Wólki Ża· 
lińskiej 

Horyń od uj. dopływu z pod Wólki Żalińskiej 
do uj. dopływu z pod Trosteńca 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Trosteńca 

Dopływ z pod Trosteńca (1.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Trosteńca 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superficie du hassin de reception en km2 

IV I III I II 
rzędu-classe 

9266·24 

3·00 

9269·24 

50·69 

9319·93 

42·02 

9361·95 

109·61 

9471-56 

5·82 

9477-38 

129·31 

96~6.J 
29-43 

9636·12 

12·27 

9648·39 

103·24 

9751·63 

342·27 

10093·90 

15·89 

10109·79 

30·42 

10140·21 

28•32 

10168·53 

14·01 

10182·54 
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456 Horyń od uj. dopływu z pod Trosteńca do 
wodowskazu Stepań 69·58 

311-456 Horyń od źr. do wodowskazu te pań 10252·12 

457 Horyń od wodowskazu Stepań do uj. Zulni 16·80 

311-457 Horyń od źr. do uj. Zulni 10268·92 

458 Zulnia (pr.) od źr. do wodow kazu 
Kazlmlrka 274·72 

459 Zulnia od wodowskazu Kazimirka do 
uj. do Horynia 47-96 

458-459 Zulnia od Źr. do uj. do Horynia 322·68 

311-458-459 Horyń łącznie z Zulnią 10591·60 ·1 
460 Horyń od uj. Zulni do uj. Mielnicy 62-19 I 

311-460 Horyń od źr. do uj. Mielnicy 10653·79 

461 Mielnica (1.) od źr. do wodowskazu 
l\lale lVerbcze 362·77 

462 Mielnica od wodowskazu Małe Werhcze 
do uj. do Horynia 14-41 

461-462 Mielnica od źr. do uj. do Horynia 377-18 

311-461-462 Horyń łącznie z Mielnicą 11030·97 

463 Horyń od uj. Mielnicy do uj. Wyrwy 64-98 

311-463 Horyń od źr. do uj. Wyrwy 11095·95 

464 Wyrwa (1.) od źr. do wodowskazu 
Romejki 251·71 

465 Wyrwa od wodowskazu Romejki do 
uj. do Horynia 34-06 

464-465 Wyrwa od źr. do uj. do Horynia 285-77 

311-464-465 Horyń łącznie z Wyrwą 11381·72 

466 Horyń od uj. Wyrwy do uj. Czakwy(-dowo-
· dowskazu Antonówka) 28-76 

311-466 Horyń od źr. do uj. Czakwy (-do wodowskazu 
Antonówka) 11410·48 

467 Czakwa (1.) 47-77 

311-467 Horyń łącznie z Czakwą 11458·25 

468 Horyń od uj. Czakwy do uj. dopływu z pod 
Parespy 18·81 

311-468 Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Parespy 11477·06 

469 Dopływ z pod Parespy (1.) 28·95 

311-469 Horyń łącznie z dopływem z pod Parespy 11506·01 
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Horyń od uj. dopływu z pod Parespy do uj. 
Bereżanki 

Horyń od źr. do uj. Bereżanki 

Bereżanka (1.) od źr. do wodow kazu 
Rudnia 

Bereżanka od wodowskazu Rudnia do 
uj. do Horynia 

Bereżanka od źr. do uj. do Horynia 

Horyń łącznie z Bereżanką 

Horyń od uj. Bereżanki do uj. dopływu z pod 
Krzywicy 

Horyń od źr. do uj. dopływu z pod Krzywicy 

Dopływ z pod Krzywicy (1.) 

Horyń łącznie z dopływem z pod Krzywicy 

Horyń od uj. dopływu z pod Krzywicy do 
wodowskazu Dąbrowica 

Horyń od źr. do wodowskazu Dąbrowica 

Horyń od wodowskazu Dąbrowica do uj. 
Słuczy 

Horyń od źr. do uj. Słuczy 

Słucz (pr.) od źr. do wodowskazu 
Bereźne 

Słucz od wodowskazu Bereźne do wo
dowskazu Sarny 

Słucz od źr. do wodowskazu Sarny 

Słucz od wodowskazu Sarny do wo
dow kazu Kołki 

Słucz od źr. do wodowskazu Kolki 

Słucz od wodowskazu Kołki do uj. do 
Horynia 

Słucz od źr. do uj. do Horynia 

Horyń łącznie ze Słuczą 

Horyń od uj. Słuczy do uj. kanału Beni
skiego 

Horyń od źr. do uj. kanału Beniskiego 

Kanał Beniski (pr.) i jezioro Somino 

Horyń łącznie z kanałem Beniskim i jeziorem 
Somin o 

Horyń od uj. kanału Benis]pego do uj. Sy
renia 

Powierzchnia dorzecza w km9 

Superf icie du hassin de reception en km9 

IV I III II 
rzędu-classe 

52·99 

11559·00 

187·13 

63-40 

250·83 

11809·83 

121-11 

11930·94 

32·90 

ll963'84 

26·ll 

11989·95 

91-34 

12081·29 

11781·36 

1536•03 

13317·39 

533-11 

13850·50 

23·83 

13874-33 

25955·62 

41-22 

25996·84 

528·22 

26525·06 

54·87 
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Horyń od źr. do uj. Syrenia 

Syreń (I.) 

Horyń łącznie z Syreniem 

59 

Horyń od uj. Syrenia do wodowskazu Horyń 

Horyń od źr. do wodowskazu Horyń 

Horyń od wodowskazu Horyń do uj. dopły
wu z bagna Moroczno 

Horyń od źr. do uj. dopływu z bagna Mo
roczno 

Dopływ z bagna Moroczno (I.) 

Horyń łącznie z dopływem z bagna Moroczno 

Horyń od uj. dopływu z bagna Moroczno do 
wodow kazu Dawidgródek 

Horyń od źr. do wodow kazu Dawidgródek 

Horyń od wodowskazu Dawidgródek do uj. do 
Prypeci 

Horyń od źr. do uj. do Prypeci 

1-311-489 Prypeć łącznie z Horyniem (Prypeć od źr. do wo-
dowskazu Nyrcza) 

490 Prypeć od uj. Horynia do uj. Łani 

1-490 Prypeć od źr. do uj. Łani 

491 

492 

491-492 

493 

491-493 

494 

491-494 

495 

491-495 

496 

491-496 

497 

Łań (I.) od źr. do uj. dopływu z pod Jakszyc 

Dopływ z pod Jakszyc (pr.) 

Łań łącznie z dopływem z pod J akszyc 

Łań od uj. dopływu z pod Jakszyc do uj. 
dopływu z pod Wiażewicz 

Łań od źr. do uj. dopływu z pod Wiażewicz 

Dopływ z pod Wiażewicz (pr.) 

Łań łącznie z dopływem z pod Wiażewicz 

Łań od uj. dopływu z pod Wiażewicz do uj. 
Cepry 

Łań od źr. do uj. Cepry 

Cepra (I.) 

Łań łącznie z Ceprą 

Łań od uj. Cepry do uj. dopływu z pod fol· 
war ku. Puzowo 

25•85 

24-65 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Supeńicie du bassin de reception en km2 

IV I III I II 

rzędu-classe 

26579·93 

442·59 

27022·52 

17-37 

27039·89 

162-77 

27202·66 

387·66 

27590·32 

89·80 

27680·12 

260·71 

27940·83 

65834·53 

2·85 

65837-38 

70·38 

38·58 

108·96 

4·89 

113·85 

14·45 

128·30 

76·09 

204·39 

129·81 

334·20 

49·01 
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Łań od źr. do uj. dopływu z pod folwarku 
Puzo wo 

Dopływ z pod folwarku Puzowo (1.) 

Łań łącznie z dopływem z pod folwarku Pu
zowo 

Łań od uj. dopływu z pod folwarku Puzowo 
do uj. dopływu z pod U rwiedzia 

Łań od źr. do dopływu z pod Urwiedzia 

Dopływ z pod U rwiedzia (1.) 

Lań łącznie z dopływem z pod Urwiedzia 

Łań od uj. dopływu z pod Urwiedzia do uj. 
Naczy 

Łań od źr. do uj. Naczy 

Nacz (pr.) 

Łań łącznie z Naczą (Łań od źr. do wodo
wskazu Łoktysze) 

503 Łań od uj. Naczy do wodowskazu Mokroć 

491-503 Łań od źr. do wodowskazu Mokroć 

504 Łań od wodowskazu Mokroć do uj. do Prypeci' 

491-504 Łań od źr. do uj. do Prypeci 

1-491-504 Prypeć łącznie z Łanią 

505 Prypeć od uj. Łani do uj. kanału Sytnickiego 

1-505 Prypeć od źr. do uj. kanału Sytnickiego 

506 

507 

Kanał Sytnicki (I.) od Futoru Sytnica do wo
dowskazu Sytnlca 

Kanał Sytnicki od wodowskazu Sytnica do 
uj. do Prypeci 

506-507 Kanał Sytnicki od źr. do uj. do Prypeci 

1-506-507 Prypeć łącznie z kanałem Sytnickim 

508 Prypeć od uj. kanału Sytnickiego do uj. Słuczy Li
tewskiej 

1-508 Prypeć od źr. do uj. Słuczy Litewskiej 

509 Słucz Litewska (1.) 

1-509 Prypeć łącznie ze Słuczą Litewską 

510 Prypeć od uj. Słuczy Litewskiej do uj. Stwigi 

1-510 Prypeć od ir. do uj. Stwigi 

511 Stwiga (pr.) od źr. do uj. Lwy 
I 

17-75 

0·00 

Powierzchnia dorzecza w km2 

Superf icie du hassin de receptiom en km8 
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383·21 

43·97 

427·18 

13·02 

440•20 

23·65 

463·85 

52·68 

516·53 

361-39 

877·92 

1643·01 

2520·93 

32·01 

2552·94 

68390·32 

33-31 

68423-63 

34·35 

28·49 

62·84 

68486·47 

183·08 

68669·55 

5197-49 

73867-04 

338·31 

74205·35 

2515·44 
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512 Lwa (I.) od źr. do wodowskazu Rudnia-

Staryki 236·52 

513 Lwa od wodowskazu Rudnia-Staryki 
do wodowskazu Przebrody 841·34 

512-513 Lwa od Źr. do wodowskazu Przebrocly 1077·86 

514 Lwa od wodowskazu Przebrody do 
wodowskazu Moczula 1506·42 

512-514 Lwa od źr. do wodowskazu Moczula 2584·28 

515 Lwa od wodowskazu Moczula do uj. 
do Stwigi 111-89 

512-515 Lwa od źr. do uj. do Stwigi 2696·17 

511-512-515 Stwiga łącznie z Lwą 5211-61 

516 Stwiga od uj. Lwy do wodowskazu Tejce 5·19 

511-516 Stwiga od źr. do wodowskazu Tejce 5216·80 

517 Stwiga od wodowskazu Tejce do uj. do Pry-
peci 490·34 

511-517 Stwiga od źr. do uj. do Prypeci 5707-14 

1-511-517 Prypeć łącznie ze Stwigą 79912·49 

UWAGI: 1) Po odprowadzeniu wód górnego biegu Prypeci przez kanał Wyżewski i Białojezierski, bieg Prypeci (poniżej Upustu 

Prypeckiego) zaczyna się niejako na nowo; z hydrologicznego ."punktu widzenia powierzchnię 5215·97 km2 należa

łoby raczej dołączyć do zlewni Piny. 

2) Ramię główne Prypeci pod Sieńczycami prowadzi od 62 do 78° /0 całkowitej ilości wód, - reszta ich odpływa łoży

skiem, idącem pod Przykładnikami. Całkowitej ilości wód, przepływającej przez oba ramiona, odpowiadałaby zlewnia 

sumaryczna, wydzielona dla obu wodowskazów (Sieńczyce i Przykladniki), powiększona o 5 km2 obszaru między

rzecza, czyli: 10731 ·38 + 99·67 + 5·00 = 10836·05 km2• 

3) Prostyr prowadzi od 73 do 80°/ 0 wód doprowadzonych przez Styr do Starych Koni; reszta odpływa łożyskiem 

Starego Styru. 
4) Na przepuście pod Widziborem dn. 25-IV-1931 r. przepływ wynosił 1·545 mB/sek. (w kiemnku E). Objętość ta we

dług ówczesnych stosunków odpływowych odpowiadała w przybliżeniu zlewni około 277 km2• Przypuszczalnie więc 

kanał Duboja odprowadza sezonowo wody z bagna Moroczno (położonego na E od Horodna), które normalnie odpły

wają do Horynia. 













Kataster sil wodnych. 
Recensement d•• lorcea hydrauliqufla de la Poloine. 

Ltaater sił wodnych Polski, Dunajec • . 
Kataster sił wodnych Polski, San • . . 

I n s t r u k c e. 
lnstrucfions. 

Iostrukcja dla obserwatorów stacyj wodowskazowych . . . . • . . . . . . 
Instrukcja dotycząca sygnalizacji stanów wody w dorzeczu Wisły . . . . . . . 
Instrukcja dla obserwatorów stacyj opadowych plJ'istwowej sieci hydrograficznej 
Instrukcja do obliczania czasów trwania stanów wody . . . • • . 
Instrukcja dotycząca pomiarów temperatury wód płynących 
Tymczasowa instrukcja dla obserwatorów stacyj wód gruntowych . 

1/ a r i a. 

Daty co do spostrzeżed stanów wody i rzędnych wodowskazów na lewym brzegu Wisły między 
Niepołomicami a Zawichostem , . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . . 

Dane co do najwyższych i najniższych stanów wody oraz co do ruszania i zamarzania rzek 
zlewni m. Bałtyckiego w okresie od roku 1881 do 1910 • . . . . . . . . . . 

Le Service Hydrographique en Poloł!ne (par ing. Tbadee Zubrzycki) . . . . . • . . . . 
L'etat actuel des travaux hydrographiques en Pologne (par ing. Thadee Zubrzycki). . . . 
111-eme Conference hydrologique des Etats baltiques. - Rapports et Communications. 
Compte rendu des travaux de la IIl-eme Conference hydrologique des Etats baltiques a Warszawa en mai 1930. 
Stacja mareograficzna na polskiem wybrzeżu Bałtyku w Gdyni .......... 

zł 14'00 
„ 1s·oo 

zł 1.00 
1.00 
1·00 
4·00 
1·00 
0'40 

zł 6'00 

" 10·00 
1·00 
1·so 

3·00 

Powyższe wydawnictwa są do nabycia w Centralnem Biurze Hydrograficznem (Ministerstwo Komunikacji 
ul. Nowy świat 14). 
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