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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie obserwowano na ogół spadek średniej dobowej temperatury 
powietrza (z przedziału ok. 12-16 oC do zakresu ok. 6-10 oC). Lokalnie na obszarze zlewni 
Wisły powyżej Dęblina notowano temperatury ujemne. Opady deszczu obejmujące niemal 
cały obszar (z wyjątkiem zlewni Narwi i Bugu) odnotowano 1 października, w pozostałych 
dniach niewielkie opady notowano jedynie punktowo, głównie w zlewni Wisły powyżej 
Dęblina. 

W ciągu pierwszych dwóch dób w całej zlewni Wisły po Dęblin obserwowano tendencję 
spadkową bądź stabilizację poziomu wody przeważnie w strefie stanów średnich bądź na 
granicy strefy stanów średnich i niskich. Jedynie lokalnie pojawiły się wzrosty będące 
wynikiem pracy zbiorników. 2 października obserwowano wzrosty poziomu wody niemal we 
wszystkich zlewniach karpackich dopływów Wisły oraz mniejszych jej bezpośrednich 
dopływach, w strefie stanów średnich oraz do dolnej części strefy stanów wysokich. 
Punktowo zostały przekroczone stany ostrzegawcze oraz jeden alarmowy. Jedynie w zlewni 
Sanu, w zlewniach świętokrzyskich dopływów Wisły oraz w zlewni Wieprza notowano 
niewielkie wahania poziomu wody. 3 października lokalnie obserwowano jeszcze wzrosty 
poziomu wody na skutek spływu wód opadowych, jednak na większości obszaru notowano 
stabilizację bądź spadki poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. Od 4 października 
w całej zlewni Wisły po Dęblin notowano stabilizację bądź spadki poziomu wody w strefie 
stanów średnich i niskich. Lokalnie stany wody były zaburzone na skutek pracy urządzeo 
hydrotechnicznych. Przez cały okres na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody, 
głównie w strefie stanów średnich, związane z pracą zbiorników oraz spływem wód 
opadowych z jej dopływów. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano wahania stanu wody, związane 
z przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części dorzecza – na pograniczu strefy wody 
średniej i niskiej. Na dopływach Wisły omawianego odcinka obserwowano na ogół 
stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeo hydrotechnicznych. 
Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. Obserwowano 
utrzymujące się przekroczenie stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie, okresowo także 
w Januszewicach. Na Pisie oraz lokalnie w zlewni środkowej i dolnej Narwi stan wody układał 
się poniżej średniej niskiej z wielolecia. W zlewni środkowej Narwi i dolnej Biebrzy 
odnotowano  nieduże wzrosty wywołane przemieszczeniem wód w zlewni, a w zlewni Bugu 
po Krzyczew notowano na ogół niewielkie (kilkucentymetrowe) wahania poziomu 
wody w strefie stanów niskich, na Krznie w dolnej części strefy stanów średnich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, na 
dolnej Łynie, Węgorapie oraz na Gubrze poniżej średniej niskiej z wielolecia. Obserwowano 
na ogół tendencję spadkową stanów wody, zakłócaną pracą urządzeo hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew prognozowana jest stabilizacja i opadanie 
stanów wody, głównie w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie na dopływach 
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Wisły w strefie stanów wysokich, z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego 
na Pilicy w Sulejowie. Lokalnie stany wody mogą zostad zaburzone na skutek pracy urządzeo 
hydrotechnicznych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są na ogół wahania wywołane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych, lokalnie z tendencją spadkową, w strefie wody średniej i niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w pierwszych trzech dobach omawianego okresu, na 
całym obszarze przeważały opady przelotne o natężeniu słabym i umiarkowanym. Lokalnie 
w  ciągu drugiej doby w zlewni górnej Odry, wystąpiły opady o natężeniu ulewnym. 
W pozostałych dniach stacje opadowe rejestrowały jedynie opad śladowy. Największe sumy 
dobowe objęły zlewnie górnej Odry, Olzy, Osobłogi, Nysy Kłodzkiej i Kwisy. 

W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu zaobserwowano w pierwszych dwóch 
dniach rozpatrywanego okresu. Największy opad wystąpił na dopływie Warty - w zlewni 
Kiełbaski. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się początkowo w strefie stanów 
średnich i niskich, lokalnie wysokich. Od trzeciej doby aż do kooca okresu, po opadach 
deszczu, na dopływach górnej Odry oraz w zlewni Odry, stany wody układały się początkowo 
w strefie średniej i wysokiej, a następnie w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej i lokalnie wysokiej. 

Na obszarze górnej i środkowej Odry utrzymywało się przekroczenie stanu 
ostrzegawczego w zlewni Baryczy. Największe wzrosty zanotowano w zlewniach: Górnej 
Odry, Olzy, Osobłogi, Nysy Kłodzkiej i Kwisy. Na pozostałym obszarze rejestrowano 
stabilizację stanów wody z tendencją spadkową. W trakcie analizowanego okresu stany 
wody ulegały także wahaniom ze względu na pracę urządzeo hydrotechnicznych, 
szczególnie w zlewniach Bystrzycy, Widawy, Bobru i Nysy Łużyckiej. 

W rozpatrywanym okresie na Warcie obserwowano na początku stabilizację i spadki stanów 
wody, na dopływach lokalne wahania stanów wody spowodowane oddziaływaniem urządzeo 
hydrotechnicznych. Od 4 X na górnej Warcie, poniżej zbiornika Jeziorsko wystąpił wzrost 
stanów wody wywołany zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Na Odrze granicznej do 
wodowskazu Widuchowa odnotowano spadki stanów wody. Poniżej występowały wahania 
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry, stany wody przy 
tendencji opadania mogą ulegad wahaniom spowodowanym pracą urządzeo 
hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników. Stany wody utrzymywad się będą 
w strefie wody średniej i niskiej. 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu górnej Warty prognozowane są spadki stanów wody. 
W środkowej części biegu rzeki zaznaczą się niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. Na 
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dopływach Warty stabilizacja i spadki. Na Odrze granicznej prognozowane są wzrosty stanów 
wody, od Widuchowej spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem południowym i południowo-wschodnim, głównie 

od 4 X, dominowały słabe i umiarkowane wiatry z kierunków południowych i wschodnich.  

Najwyższe temperatury przekraczające 19°C notowano 3 X w zachodniej części omawianego 
obszaru. Najniższe temperatury, nie przekraczające 4°C zanotowano na stacjach we 
wschodniej części tego obszaru.   

Opady atmosferyczne w rozpatrywanym okresie występowały sporadycznie i w niewielkich 
ilościach, głównie od 30 IX do 3 X. Maksymalna suma dobowa opadów nie przekroczyła 10  
mm  (stacja Gryfino: 9,8 mm). 

W pierwszej dobie, poziomy wód na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach osiągnęły strefę 
stanów wysokich. W kolejnych dniach utrzymywały się w strefie stanów średnich. Na 
Wybrzeżu RP, ujściowym odcinku Wisły oraz Odry, a także Zalewie Szczecioskim, poziomy 
wód wahały się głównie w strefie stanów średnich.  

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody, wynoszący 20 cm, zaobserwowano na stacji 
Juszkowo, na rzece Raduni. Wahania poziomów wody na tej rzece związane są z pracą 
urządzeo hydrotechnicznych. 

Na rzekach Przymorza poziomy wody utrzymywały się w strefie stanów niskich (częśd 
zachodnia) oraz średnich (głównie częśd wschodnia). 

Prognoza: 

W najbliższej dobie na Wybrzeżu RP, w ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie 
Szczecioskim, ze względu na dalsze utrzymanie się wiatrów z kierunków południowo-
wschodnich, przewiduje się spadki poziomów wody oraz wahania w strefie stanów 
niskich i średnich. W kolejnych dniach przewiduje się wahania w strefie stanów średnich. 

Na Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach przewiduje się utrzymanie poziomów wód w strefie 
stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą układad się podobnie jak w minionym okresie – 
głównie w strefie stanów niskich, lokalnie średnich. 

 

 

 

  

 

 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAOSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAOSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 30 września - 7 października 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 30 września - 7 października 2014 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 30 września - 7 października 2014 r.) 
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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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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