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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Mijający okres był niemal bezopadowy, tylko lokalnie odnotowano przelotne opady, których 
dobowa suma nie przekraczała 2 mm. Do 9 X notowano wzrost średnich dobowych 
temperatur powietrza z zakresu ok. 10-13°C do 15-18°C. W następnych dniach obserwowano 
ich wahania bądź spadek o około 1-3°C. 

Na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół tendencję spadkową bądź stabilizację 
poziomu wody w strefie stanów średnich lub na granicy strefy stanów średnich i niskich. 
Praca urządzeń hydrotechnicznych lokalnie powodowała niewielkie wzrosty stanów 
w aktualnych strefach. Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody na ogół 
w strefie stanów średnich i na granicy strefy stanów średnich i niskich, wywołane pracą 
zbiorników. Na Wiśle na odcinku Dęblin – Tczew notowano opadanie stanu wody – w strefie 
wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły omawianego odcinka notowano stabilizację 
i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół 
w strefie wody średniej i niskiej, punktowo wysokiej. Na Pisie oraz lokalnie w zlewni 
środkowej i dolnej Narwi stan wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia, a na 
Pilicy w Sulejowie powyżej stanu ostrzegawczego. W zlewni Bugu po Krzyczew notowano 
kilkucentymetrowe wahania, na ogół w strefie stanów niskich. 

W zlewni Łyny obserwowano stabilizowanie stanu wody w strefie wody niskiej i średniej, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Węgorapy wystąpiły 
nieduże wahania w strefie wody niskiej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na 
dolnej Łynie, Gubrze i Węgorapie stan wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew prognozowana jest na ogół stabilizacja 
i opadanie stanów wody, głównie w strefie stanów średnich i niskich; lokalnie na dopływach 
Wisły w strefie stanów wysokich, z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego 
na Pilicy w Sulejowie. Na dopływach Wisły na odcinku Dęblin – Tczew oraz na dopływach 
Narwi lokalnie możliwe są także wzrosty i wahania spowodowane spływem wód opadowych. 
Lokalnie zaznaczyć mogą się również zaburzenia wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie z tendencją wzrostową, 
w strefie wody średniej i niskiej, na skutek spływu wód opadowych oraz pracy urządzeń 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały lokalnie. Były to na ogół opady 
małe o słabym natężeniu. Wyższe opady zanotowano ostatniej doby w dorzeczach Kwisy 
i Nysy Łużyckiej. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu o małej intensywności 
obserwowano lokalnie w całym okresie. 
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Stany wody w dorzeczu Odry układały się w strefach stanów średnich i niskich lokalnie 
w strefie wody wysokiej.  

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

W pierwszej połowie okresu lokalnie w zlewni Baryczy stan wody utrzymywał się powyżej 
stanu ostrzegawczego. 

Na górnej i środkowej Odrze obserwowano okresowe wahania stanów wody spowodowane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie poniżej stopnia wodnego w Brzegu Dolnym. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody ulegały niewielkim zmianom lub 
miały przebieg wyrównany. Większe wahania powodowane były gospodarką wodną 
w dorzeczu Baryczy oraz urządzeniami piętrzącymi w zlewni Kłodnicy, na Nysie Kłodzkiej 
poniżej zbiornika Nysa, na Bystrzycy poniżej zbiornika Lubachów, w zlewni Widawy oraz 
poniżej zbiorników Pilchowice na Bobrze i Leśna na Kwisie. Opady z ostatniej doby 
spowodowały kilkucentymetrowe wzrosty na górnej Nysie Łużyckiej. 

Na Warcie obserwowano spadki i stabilizację stanów wody, na dopływach lokalne wahania 
stanów wody spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej w początkowym okresie wystąpiły wzrosty stanów wody, a od drugiej połowy 
spadki. Od wodowskazu Widuchowa odnotowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W okresie najbliższych dni w na górnej i środkowej Odrze możliwe są wahania stanów wody. 
W zlewniach dopływów Odry wystąpią chwilowe wzrosty i wahania stanów spowodowane 
opadami. 

W dorzeczu Warty prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody. Na Odrze granicznej 
spadki stanów wody, a od wodowskazu Widuchowa wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały wiatry z kierunków południowych, a w kolejnych dniach z kierunków 
zmiennych. W zachodniej części obszaru wiatry były głównie słabe, na wschodnim wybrzeżu 
– umiarkowane. 

Najwyższe temperatury przekraczające 20°C notowano w pierwszej połowie okresu. 
Najniższe temperatury, nie przekraczające 6°C, zanotowano na stacjach we wschodniej 
części obszaru, pod koniec okresu.  

Opady atmosferyczne występowały niemal każdego dnia, jednak w niewielkich ilościach. 
Wyjątkiem była zlewnia Zalewu Wiślanego – tam opady notowano jedynie pod koniec 
okresu. Maksymalna suma dobowa opadów przekroczyła 20 mm na stacji Lębork.  

W pierwszej połowie okresu poziomy wód na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
Ujściowym odcinku Wisły oraz Odry i na Żuławach oscylowały między strefą stanów niskich, 
a średnich. W kolejnych dniach poziomy wody wykazywały tendencje wzrostową i wahania 
w strefie stanów średnich.  
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Na rzekach Przymorza poziomy wody utrzymywały się w strefie stanów niskich oraz średnich. 

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody, wynoszący niecałe 24 cm, zaobserwowano na stacji 
Świnoujście. 

Prognoza: 

W najbliższej dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, Ujściowym odcinku 
Wisły oraz Odry i na Żuławach przewiduje się niewielkie wzrosty poziomów wody oraz 
wahania w strefie stanów średnich.  

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą się wahały między strefą stanów średnich i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 października - 14 października 2014 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 7 października - 14 października 2014 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 7 października - 14 października 2014 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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