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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu całego omawianego okresu obserwowano opady deszczu, lokalnie intensywne.  

W nocy z 17 na 18 IX temperatura w Tatrach, Gorcach i w Beskidzie Żywieckim spadła poniżej 
0oC, co skutkowało pojawieniem się pokrywy śnieżnej. Jej największą grubość (20 cm) 
notowano 18 IX na Hali Gąsienicowej. 

Na Wiśle po Dęblin zaznaczyły się wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a lokalnie 
średnich. W pierwszych dniach wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, a lokalnie  
w dolnej części strefy stanów wysokich, notowany był na górnych odcinkach dopływów Wisły 
po Dęblin. Następnie obserwowany był spływ wód w korytach do niżej położonych części 
zlewni. Po opadach, które wystąpiły 23 IX, ponownie obserwowano tendencję wzrostową 
poziomu wody z największymi wzrostami na Małej Wiśle, Przemszy, w górnych częściach 
zlewni: Soły, Skawy i Raby oraz na tatrzańskich dopływach Dunajca. W Pewli Małej na 
Koszarawie krótkotrwale został przekroczony stan ostrzegawczy. Ponadto lokalnie, w ciągu 
całego omawianego okresu, stany wód były zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu) obserwowano wahania stanu wody z przewagą wzrostów spowodowanych 
występującymi, lokalnie intensywnymi, opadami deszczu oraz przemieszczaniem się wody 
opadowej w zlewniach. W zlewniach Nurca, Liwca i Wkry wzrosty stanu były znaczne, 
lokalnie do strefy wody wysokiej. Pod koniec analizowanego okresu obserwowano 
stabilizację i spadki stanu wody. Stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, 
miejscami w wysokiej. W Sulejowie na Pilicy obserwowano przekroczenie stanu 
ostrzegawczego.  

Na Bugu po Krzyczew notowano powolny wzrost poziomu wody na granicy stref stanów 
niskich i średnich. Na Krznie w Malowej Górze obserwowane były wahania poziomu wody  
w obrębie dolnej części strefy stanów wysokich. Na Bugu poniżej Krzyczewa wystąpiły 
głównie wahania z przewagą wzrostów. 

W dniach 18-21 IX w zlewni Narwi obserwowano wzrosty stanów wody, głównie w strefie 
wody średniej i wysokiej, na skutek spływu wód opadowych. W kolejnych dniach na Narwi, 
Biebrzy oraz lokalnie na ich dopływach notowano wzrosty stanów wody, związane  
z przemieszczaniem wody w zlewni. W pozostałej części zlewni Narwi obserwowano 
stabilizację oraz opadanie w strefie wody średniej i wysokiej. Lokalnie zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze.  

W pierwszych dniach (18-19 IX) w zlewni Łyny i Węgorapy obserwowano wzrosty stanów 
wody, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich. W kolejnych dniach wzrosty wystąpiły już 
tylko w zlewni Węgorapy, zaś w zlewni Łyny opadanie. Na Gołdapie w Baniach Mazurskich 
został przekroczony stan ostrzegawczy. Pod koniec omawianego okresu w zlewni Łyny 
i Węgorapy notowano opadanie stanów wody.  

 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody w strefach 
stanów niskich i średnich. W ciągu nadchodzącej doby, w wyniku prognozowanych opadów 
deszczu oraz spływu wód opadowych, w zlewniach: Małej Wisły, Przemszy, Soły, Skawy oraz 
w górnych odcinkach prawobrzeżnych dopływów Wisły po Zawichost możliwe są wzrosty 
stanów wód w aktualnych strefach. Lokalnie, na górskich odcinkach karpackich dopływów 
Wisły po Dęblin oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły po Dęblin, mogą zostać 
przekroczone stany ostrzegawcze. Na Wieprzu poniżej zbiornika Nielisz poziom wody  
w dalszym ciągu będzie nieznacznie wzrastał w obrębie dolnej części strefy stanów wysokich. 
Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin oraz na pozostałych ich odcinkach spodziewana 
jest na ogół stabilizacja poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie stany 
wód mogą zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację stanu wody i wahania 
spowodowane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej.  

Na Bugu spodziewana jest stabilizacja poziomu wody na granicy strefy stanów niskich  
i średnich, a na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się obniżał w obrębie dolnej 
części strefy stanów wysokich. 

Na Narwi i Biebrzy prognozuje się nieduże wzrosty stanów wody, w strefie wody średniej  
i wysokiej, na skutek przemieszczania wody w zlewni. W pozostałej części zlewni Narwi 
prognozuje się opadanie oraz stabilizację. Na Sokołdzie w Sokołdzie przewiduje się 
stabilizację powyżej stanu ostrzegawczego.  

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry oraz w dorzeczu Warty opady deszczu występowały codziennie. Na ogół 
były to małe opady o słabym natężeniu, a tylko lokalnie umiarkowane i duże. W dorzeczu 
górnej Odry dość duże i duże opady deszczu zanotowano w pierwszym dniu omawianego 
okresu. Na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry opady o natężeniu 
umiarkowanym i dość dużym wystąpiły w dniach 20/21 IX i 23/24 IX. W dorzeczu Warty 
i Odry granicznej największe opady o umiarkowanej wysokości wystąpiły na początku  
i na końcu analizowanego okresu.  

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

Na górnej Odrze większe wzrosty stanów wody wystąpiły tylko na początku okresu,  
w związku z opadami deszczu. Na Odrze środkowej, kilkudziesięciu centymetrowe wzrosty 
stanów wody spowodowane były przemieszczaniem się fali wezbrania. W zlewni górnej  
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i środkowej Odry największe wzrosty stanów wody wystąpiły na początku i na końcu 
badanego okresu w związku z opadami deszczu oraz przemieszczaniem się wezbrania, które 
wystąpiło na końcu poprzedniego. Największe wzrosty zanotowano w zlewniach Olzy, Nysy 
Kłodzkiej, Widawy, Baryczy, Bobru i Nysy Łużyckiej. Przez cały czas występowały wahania 
stanów wody spowodowane gospodarką na zbiornikach retencyjnych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewni Warty i Odry granicznej notowano wzrosty i wahania stanów 
wody związane z występującymi opadami. Wzrosty na górnej Warcie spowodowane były 
także zwiększeniem odpływu ze zbiornika Jeziorsko. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej Odrze przewiduje się początkowo niewielkie wzrosty  
a następnie opadanie stanów wody w strefie stanów niskich. Na środkowej Odrze stany 
wody będą ulegały wahaniom w strefie stanów średnich. Na dopływach górnej i środkowej 
Odry prognozuje się wahania stanów wody i przebieg wyrównany w strefie stanów średnich.  
Początkowo w górnych odcinkach w zlewni Bobru oraz Nysy Łużyckiej wystąpią wzrosty 
stanów wody spowodowane opadami deszczu i przemieszczaniem się wezbrania, lokalnie 
mogą wystąpić przekroczenia stanów ostrzegawczych. W zlewni Baryczy stany wody przy 
tendencji opadania, lokalnie utrzymywać się będą jeszcze powyżej stanów ostrzegawczych. 
W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na Odrze granicznej prognozowana jest stabilizacja 
stanów wody, a następnie spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu dominowały wiatry z sektora północnego. Prędkość wiatru była 
przeważnie umiarkowana. W strefie brzegowej Bałtyku zanotowano silne, porywiste wiatry. 
Najwyższe opady dobowe występowały w pierwszej połowie okresu. W kolejnych dniach 
opad występował na większości stacji, nie był on jednak tak intensywny jak na początku. 

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.  

W ujściowych odcinkach rzek Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie 
stanów średnich, lokalnie wysokich. Na pozostałych stacjach na tym obszarze wody 
utrzymywały się w strefie stanów niskich. 

W ostatniej dobie analizowanego okresu wystąpiły stany ostrzegawcze na trzech stacjach 
wschodniego wybrzeża. Wzrost poziomu był spowodowany przez silne wiatry z sektora 
północnego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na wschodnim wybrzeżu 
poziomy wody będą utrzymywały się głównie w strefie stanów wysokich. W późniejszym 
okresie prognozuje się ich spadek do stanów średnich. 

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, lokalnie wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 18 - 24 września 2013 r. ) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 18 - 24 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 18 - 24 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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