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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W całym analizowanym okresie obserwowano przelotne opady deszczu, lokalnie intensywne 
o dobowych sumach od kilku do kilkudziesięciu milimetrów.  

W ciągu analizowanego okresu na Wiśle po Dęblin zaznaczyły się nieznaczne wahania 
poziomu wody w strefie stanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin na ogół notowano 
tendencję spadkową oraz stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, a lokalnie 
średnich. Dnia 11 IX na Sanie poniżej zbiornika Solina wystąpił spadek poziomu wody  
w strefie stanów niskich, na skutek zmniejszenia odpływu ze zbiornika. Wzrost poziomu 
wody zaznaczył się na koniec omawianego okresu 17 IX. W wyniku opadów deszczu  
w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły powyżej kaskady zbiorników, Skawy oraz Raby, 
poziom wody układał się w dolnej części  strefy stanów wysokich i w strefie stanów średnich, 
a punktowo został przekroczony stan ostrzegawczy (Pewel Mała). Miejscami poziom wody  
w zlewni Wisły po Dęblin zaburzany był pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano wahania poziomu wody z przewagą wzrostów 
spowodowane spływem wód opadowych. W połowie omawianego okresu w zlewni Nurca, 
Liwca i Wkry wzrosty stanu były znaczne, lokalnie do strefy wody wysokiej. Stan wody 
układał się w strefie wody niskiej i średniej, miejscami w wysokiej. W pierwszym dniu 
omawianego okresu na Nurcu w Brańsku utrzymywał się stan wody niższy od minimum 
absolutnego.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano stabilizację poziomu wody w strefie stanów 
niskich. 

W zlewni Narwi w pierwszej połowie omawianego okresu notowano stabilizację i spadki 
poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej. Lokalnie na środkowej Narwi oraz dopływach 
jej dolnego biegu notowano stany wody poniżej średnich niskich z wielolecia. Począwszy od 
13 IX, w wyniku spływu wód opadowych, obserwowano wzrosty do strefy wody średniej  
i dolnej wysokiej. Na Narwi, dopływach jej dolnego biegu oraz na Biebrzy tendencja 
wzrostowa stanu wody utrzymała się przez cały okres, na większości dopływów górnej  
i środkowej Narwi od 14 i 15 IX obserwowano stabilizację oraz spadki stanów wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy poziom wód układał się głównie w strefie wody średniej. 
Obserwowano głównie wahania wywołane spływem wód opadowych oraz pacą urządzeń 
hydrotechnicznych, przez cały okres wzrost notowany był na Gubrze. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. W najbliższej dobie w wyniku opadów deszczu oraz spływu 
wód opadowych w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy, Rudawy, Prądnika  
i Szreniawy spodziewany jest wzrost poziomu wody do dolnej części strefy stanów wysokich. 
W górnych częściach zlewni, prawobrzeżnych dopływów Wisły oraz lokalnie na 
świętokrzyskich dopływach Wisły, spodziewany jest wzrost poziomu wody w strefie stanów 
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średnich, punktowo do dolnej części strefy stanów wysokich. Na pozostałych dopływach 
Wisły po Dęblin prognozuje się stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, lokalnie 
średnich. W kolejnych dniach na dopływach Wisły po Dęblin spodziewany jest spadek 
poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Miejscami poziom wody może zostać 
zaburzany pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się wahania stanu wody z tendencją wzrostową – 
do ujścia Narwi w strefie wody niskiej, poniżej ujścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się wahania i wzrosty stanu wody 
spowodowane prognozowanymi opadami deszczu oraz przemieszczaniem się wody 
opadowej w zlewniach, głównie w strefie wody średniej i wysokiej. W miejscu wystąpienia 
intensywnych opadów, punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.  

W zlewni Bugu po profil Krzyczew spodziewana jest stabilizacja poziomu wody w strefie 
stanów niskich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie wahania, głównie w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej, wywołane spływem wód opadowych po prognozowanych opadach deszczu.   

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wahania, lokalnie do dolnej strefy 
stanów wysokich,  wywołane spływem wód opadowych po prognozowanych opadach 
deszczu oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry oraz w dorzeczu Warty opady deszczu występowały codziennie. Opady  
z większą intensywnością występowały dniach 13/14 września i 16/17 września. W dorzeczu 
Odry środkowej były to opady o natężeniu umiarkowanym i dużym. Najwyższe wystąpiły  
w dorzeczach Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy. 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się początkowo głównie w strefie stanów 
niskich,  miejscami średnich a na końcu omawianego okresu w strefie stanów średnich, 
lokalnie w strefie stanów niskich oraz miejscami w strefie stanów wysokich. Stany wody  
w dorzeczu Warty układały się w strefach wody od niskiej do średniej, lokalnie wysokiej.  
Na odcinku Odry granicznej stany wody układały się w strefie od górnej niskiej poprzez strefę 
stanów średnich do lokalnie dolnej wysokich.  

Na górnej i środkowej Odrze większe wzrosty stanów wody występowały głównie na odcinku 
od Brzegu Dolnego do Połęcka oraz w ostatnim dniu omawianego okresu w Chałupkach.  
W zlewni górnej i środkowej Odry największe wzrosty stanów wody wystąpiły w połowie i na 
końcu omawianego okresu w związku z opadami deszczu. Największe wzrosty wystąpiły  
w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Ślęzy i Bystrzycy. W zlewni Warty i Odry granicznej notowano 
wahania stanów wody związane z występującymi opadami. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze przewiduje się wzrosty i wahania  
stanów wody. Na dopływach górnej i środkowej Odry w związku z prognozowanymi opadami 
przewiduje się wzrosty i wahania stanów wody spowodowane przemieszczaniem się 
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niewielkich wezbrań oraz odpływem wód opadowych.  W zlewni Warty i na Odrze granicznej 
prognozowane są wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu dominowały wiatry z sektora południowego. W środku 
omawianego okresu przeważały wiatry północne i północno-wschodnie. Prędkość wiatru 
była przeważnie słaba, miejscami umiarkowana.  

Najwyższe opady dobowe występowały na początku omawianego okresu. Maksimum 
dobowe opadu zanotowano w środkowej części wybrzeża. Opad wynosił niemal 40 mm.   
W kolejnych dniach opad występował na większości stacji, aczkolwiek nie był on już tak 
intensywny jak na początku omawianego okresu. 

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

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich. Przy ich 
ujściach natomiast – przeważnie w strefie stanów średnich 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w strefie brzegowej Bałtyku, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim 
poziomy wody będą się wahać głównie w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywać się będą przeważnie w strefie stanów niskich 
i średnich. W ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziomy wody będą utrzymywać się  
w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 11 - 17 września 2013 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 11 - 17 września 2013 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 11 - 17 września 2013 r.) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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