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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ciągu omawianego okresu obserwowano przelotne opady deszczu, lokalnie do 
kilkudziesięciu milimetrów. Temperatura miejscami spadała poniżej 0oC. Początkowo lokalnie 
w Tatrach obserwowano pokrywę śnieżną, która w ciągu tygodnia zanikała.  

W ciągu analizowanego okresu na Wiśle po Dęblin zaznaczyły się większe wahania poziomu 
wody na granicy strefy stanów średnich i niskich związane ze spływem wód opadowych  
z wcześniejszych dni.  

W pierwszym dniu omawianego okresu na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin na ogół 
obserwowano wahania bądź wzrost stanu wody przeważnie w strefie stanów niskich  
i średnich, lokalnie w dolnej części strefy stanów wysokich. W pozostałym okresie na ogół 
występowały wahania bądź spadek stanu wody w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie 
w dolnej części strefy stanów wysokich.  

W dorzeczu Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni 
Bugu po Krzyczew) obserwowano wahania stanu wody z przewagą spadków związanych  
z przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach, lokalnie zakłóconych pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  Stan wody układał się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania stanu wody na granicy strefy stanów 
niskich i średnich, a na Krznie w Malowej Górze początkowo w dolnej części strefy stanów 
wysokich. 

Na środkowej Narwi, Biebrzy oraz lokalnie na ich dopływach obserwowano wzrosty stanów 
wody, głównie w strefie stanów średnich i wysokich, na skutek przemieszczania wody  
w zlewni. W pozostałej części zlewni Narwi obserwowano stabilizację oraz opadanie w strefie 
stanów średnich i wysokich. Lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze.  

W zlewni Łyny obserwowano wahania stanów wody wywołane spływem wód opadowych 
oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Natomiast w zlewni Węgorapy notowano na ogół 
opadanie. Stan wody układał się w strefie stanów średnich i wysokich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po profil Dęblin spodziewany jest spadek stanu wody 
bądź jego stabilizacja przeważnie w strefie stanów niskich i średnich, lokalnie w zlewni 
Wieprza w dolnej części strefy stanów wysokich. Stan wody miejscami może zostać 
zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

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

Na Bugu po Krzyczew na ogół spodziewany jest spadek poziomu wody na granicy strefy 
stanów niskich i średnich, a na Krznie w Malowej Górze poziom wody będzie się obniżał  
w granicach strefy stanów średnich. 
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W zlewni Narwi prognozuje się opadanie oraz stabilizację stanów wody, w strefie stanów 
średnich i wysokich. Na Biebrzy w Dębowie 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 istotne opady atmosferyczne wystąpiły na początku omawianego okresu. 
Pierwszego dnia były to opady o małej i umiarkowanej, a lokalnie dość dużej wysokości i na 
ogół o małym lub umiarkowanym natężeniu. W kolejnych dniach opady występowały tylko 
lokalnie, a ich wysokości były przeważnie małe. W ostatnich dniach omawianego okresu 
opady na ogół nie występowały.  

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się na ogół w strefie stanów średnich i niskich. 
Na odcinku Odry granicznej stany wody układały się w strefie stanów średnich i lokalnie 
wysokich. Stan wody głównych dopływów górnej i środkowej Odry kształtował się na ogół  
w strefie stanów średnich i niskich, a po opadach z początku okresu lokalnie  
w strefie stanów wysokich. W zlewni Warty stany wody układały się w strefach stanów od 
niskich do średnich, lokalnie wysokich (z przekroczeniem stanów ostrzegawczych).  

Po opadach deszczu z początku okresu wystąpiły wzrosty stanów wody na większości 
dopływów górnej i środkowej Odry, które przełożyły się kolejno na wzrosty na Odrze. 
Utworzona niewielka fala wezbrania przemieszczała się w kolejnych dniach w dół biegu rzeki. 
Od połowy omawianego okresu stany wody zarówno na Odrze jak i jej głównych dopływach 
opadały, a ich przebiegi były wyrównane. Większe wahania stanów wody obserwowano  
w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych, głównie na środkowej Odrze, Nysie 
Kłodzkiej, Bystrzycy, Baryczy, w zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej. W zlewni Warty i Odry 
granicznej w ciągu omawianego okresu obserwowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Odrze przewiduje się dalsze opadanie stanów 
wody. Na odcinku Odry granicznej poniżej Słubic prognozowane są wzrosty stanów wody,  
a następnie ich stabilizacja. W zlewniach głównych dopływów górnej i środkowej Odry 
prognozowany jest przebieg wyrównany z tendencją niewielkiego opadania. Lokalnie stany 
wody mogą ulegać wahaniom w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
gospodarką na zbiornikach retencyjnych. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty 
prognozowane są na ogół spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały wiatry z sektora północnego i północno-zachodniego, natomiast  
w kolejnych dniach – z kierunku wschodniego i północno-wschodniego. Na początku okresu 
wiatr był umiarkowany, pod koniec – słaby. 
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Największe opady dobowe zanotowano w pierwszej połowie analizowanego okresu we 
wschodniej części osłanianego obszaru. W kolejnych dniach opady były niewielkie lub nie 
występowały.  

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

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich  
i średnich (przy ujściach rzek). Stany ostrzegawcze wystąpiły na początku omawianego 
okresu na stacji Żukowo (Jezioro Druzno).   

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach 
Wiślanych oraz w ujściowych odcinkach Wisły i Odry przewidywany jest spadek poziomu 
wody.  

Na rzekach Przymorza stany wody utrzymywać się będą głównie w strefie stanów niskich  
i średnich. W ujściowych odcinkach Wisły i Odry poziomy wody będą  utrzymywać się  
w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski  

(w okresie 25 września - 1 października 2013 r.) 

 

 

 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

6 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 25 września - 1 października 

2013 r.)  
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 25 września - 1 października 2013 r.)   

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

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

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