
 

INSTYTUT 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA 

TYGODNIOWY 

H

22 sierpnia

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna ................................

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 29 sierpnia 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

(w okresie 29 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.)

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 29 sierpnia 

 

NSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 

ŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA
 

 
 
 

YGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
22 sierpnia – 29 sierpnia 2017

 
 
 
 
 
 

................................................................................................

Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 29 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.)

Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów  

29 sierpnia 2017 r.) ................................................................

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

wody  na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 29 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.)

OSPODARKI WODNEJ 
ADAWCZY 

ETEOROLOGICZNA 

 

7 r. 

.................................................... 2 

29 sierpnia 2017 r.) ......... 6 

Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów   

................................................... 7 

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu 

29 sierpnia 2017 r.) ...... 8 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I 

P

 

 

1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano wahania temperatury powietrza, 
przy ogólnej tendencji wzrostowej. Najcieplejszym dniem (kiedy to lokalnie temperatura 
powietrza sięgała 30°C) był 
deszczu, na ogół o słabym lub umiarkowanym natężeniu. Najwyższe dobowe sumy opadów 
(nie przekraczające jednak 30 mm) zaobserwowano 27 VIII. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano stopniowy 
wzrost temperatury powietrza, na
ok. 28°C w dniu 27 VIII. Minim
z tendencją wzrostową w zakresie około 8°C
ok. 5°C – 10°C. Przez większą czę
22 – 23 VIII oraz 26 – 27 VIII w części północnej obszaru (zlewnie Drwęcy, Brdy, Wierzycy, 
Nurca, lokalnie zlewnia Narwi oraz Łyny i Węgorapy) 
natężeniu, o maksymalnych sumach dobowych sięgających ok. 30 mm w dniu 27 VIII 
w zlewniach Nurca, dolnej Łyny i dolnej Węgorapy.

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania stanów wody,
Na początku okresu poziom wody układał się w strefie stanów średnich, stopniowo obniżając 
się do strefy stanów niskich. Na dopływach powyższego odcinka Wisły obserwowano 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Jedynie lokalnie 
na mniejszych ciekach, notowano krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, związane z opadami 
deszczu. 

Na Wiśle od Dęblina do Tczewa obserwowano
Włocławku, wzrosty stanu związane ze spływem wody z górnej części dorzecza
opadanie; poniżej zbiornika we Włocławku wahania z tendencją wzrostową, związane 
z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie 
wody średniej. Na dopływach Wisły od Dęblina do Tczewa (z wyjątkiem zlewni Narwi) 
obserwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zaburzone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Lokalne wahania na dopływach dolnej Wisły
były spływem wody opadowej. 

Poziom wody układał się na dopływach do ujścia Narwi głównie w str
i średniej, na dopływach poniżej ujścia Narwi w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, 
lokalnie w niskiej. W zlewni Narwi do ujścia Bugu poziom wody układał się w strefie wody 
niskiej i średniej, a w zlewniach Biebrzy i Supraśli w stre
Obserwowano na ogół wahania poziomu wody
występujących w pierwszych i ostatnich dniach okresu. 

W dniu 24 VIII na Brdzie w Ciecholewach przekroczony został stan alarmowy, który 
utrzymywał się do końca okresu. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu 
z wielolecia utrzymywały się na Czarnej Malenieckiej w Dąbrowie, natomiast okresowo 
notowano je: na Wiśle w Gusinie, w Warszawie 
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Sytuacja hydrologiczna 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano wahania temperatury powietrza, 
przy ogólnej tendencji wzrostowej. Najcieplejszym dniem (kiedy to lokalnie temperatura 

 28 VIII. Niemal codziennie obserwowano przelotne opady
deszczu, na ogół o słabym lub umiarkowanym natężeniu. Najwyższe dobowe sumy opadów 
(nie przekraczające jednak 30 mm) zaobserwowano 27 VIII.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano stopniowy 
wzrost temperatury powietrza, najwyższe maksymalne dobowe jej wartości sięgały 
ok. 28°C w dniu 27 VIII. Minimalna dobowa temperatura do 28 VIII podlegała wahaniom 
z tendencją wzrostową w zakresie około 8°C - 16°C. Ostatniej doby wystąpił jej spadek do 

10°C. Przez większą część okresu notowano przelotne opady deszczu. W
27 VIII w części północnej obszaru (zlewnie Drwęcy, Brdy, Wierzycy, 

Nurca, lokalnie zlewnia Narwi oraz Łyny i Węgorapy) obserwowano opady 
h sumach dobowych sięgających ok. 30 mm w dniu 27 VIII 

w zlewniach Nurca, dolnej Łyny i dolnej Węgorapy. 

in notowano wahania stanów wody, przy ogólnej tendencj
poziom wody układał się w strefie stanów średnich, stopniowo obniżając 

się do strefy stanów niskich. Na dopływach powyższego odcinka Wisły obserwowano 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Jedynie lokalnie 

iekach, notowano krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, związane z opadami 

d Dęblina do Tczewa obserwowano w pierwszej połowie okresu, do zbiornika we 
Włocławku, wzrosty stanu związane ze spływem wody z górnej części dorzecza

poniżej zbiornika we Włocławku wahania z tendencją wzrostową, związane 
z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie 
wody średniej. Na dopływach Wisły od Dęblina do Tczewa (z wyjątkiem zlewni Narwi) 

erwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zaburzone pracą 
rotechnicznych. Lokalne wahania na dopływach dolnej Wisły

były spływem wody opadowej.  

Poziom wody układał się na dopływach do ujścia Narwi głównie w str
i średniej, na dopływach poniżej ujścia Narwi w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, 
lokalnie w niskiej. W zlewni Narwi do ujścia Bugu poziom wody układał się w strefie wody 
niskiej i średniej, a w zlewniach Biebrzy i Supraśli w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 

no na ogół wahania poziomu wody wywołane spływem wód opadowych 
występujących w pierwszych i ostatnich dniach okresu.  

W dniu 24 VIII na Brdzie w Ciecholewach przekroczony został stan alarmowy, który 
się do końca okresu. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu 

wielolecia utrzymywały się na Czarnej Malenieckiej w Dąbrowie, natomiast okresowo 
na Wiśle w Gusinie, w Warszawie – Nadwilanówce i w Toruniu, na Pilicy 
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W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano wahania temperatury powietrza, 
przy ogólnej tendencji wzrostowej. Najcieplejszym dniem (kiedy to lokalnie temperatura 

28 VIII. Niemal codziennie obserwowano przelotne opady 
deszczu, na ogół o słabym lub umiarkowanym natężeniu. Najwyższe dobowe sumy opadów 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano stopniowy 
jwyższe maksymalne dobowe jej wartości sięgały  
dobowa temperatura do 28 VIII podlegała wahaniom  

statniej doby wystąpił jej spadek do  
otowano przelotne opady deszczu. W dniach  

27 VIII w części północnej obszaru (zlewnie Drwęcy, Brdy, Wierzycy, 
obserwowano opady także o większym 

h sumach dobowych sięgających ok. 30 mm w dniu 27 VIII  
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tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Jedynie lokalnie 

iekach, notowano krótkotrwałe wzrosty poziomu wody, związane z opadami 

w pierwszej połowie okresu, do zbiornika we 
Włocławku, wzrosty stanu związane ze spływem wody z górnej części dorzecza a następnie 

poniżej zbiornika we Włocławku wahania z tendencją wzrostową, związane  
z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie 
wody średniej. Na dopływach Wisły od Dęblina do Tczewa (z wyjątkiem zlewni Narwi) 

erwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zaburzone pracą 
rotechnicznych. Lokalne wahania na dopływach dolnej Wisły spowodowane 

Poziom wody układał się na dopływach do ujścia Narwi głównie w strefie wody niskiej  
i średniej, na dopływach poniżej ujścia Narwi w strefie wody średniej i dolnej wysokiej, 
lokalnie w niskiej. W zlewni Narwi do ujścia Bugu poziom wody układał się w strefie wody 

wody średniej i dolnej wysokiej. 
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W dniu 24 VIII na Brdzie w Ciecholewach przekroczony został stan alarmowy, który 
się do końca okresu. Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu  

wielolecia utrzymywały się na Czarnej Malenieckiej w Dąbrowie, natomiast okresowo 
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w Białobrzegach i w Sulejowie, na Bugu we Frankopolu i w Wyszkowie oraz na Liwcu 
w Łochowie. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
na górnych odcinkach Łyny i Węgorapy także dolnej wysokiej. Obserwowa
wahania poziomu wody w zlewniach dolnej Łyny i Węgorapy z tendencją wzrostową, 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Na górnej 
Łynie w profilu Olsztyn 
ostrzegawczego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach spodziewana jest 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Miejscami stany 
wody mogą być zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na Wiśle na odcinku od Dęblin
opadanie poziomu wody; poniżej zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia 
wodnego – w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach 
powyższego odcinka Wisły, wraz ze zlewniami Bugu i Narwi przewiduje się stabilizację 
i opadanie poziomu wody, lokalnie zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody będzie układał sie na dopływach do ujścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej, 
na dopływach poniżej ujścia Narwi, 
wody średniej i dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Brdzie w Ciecholewach prognozowane 
jest opadanie w strefie stanu około alarmowego.

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół nieznaczne wahania 
w strefie wody średniej i dolnej wysokiej
hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

Opady występowały lokalnie, głównie w połowie okresu. Objęły zasięgiem przede wszystkim 
zlewnie górskie i podgórskie. Natężenie opadów było na ogół słabe i umiarkowane. 
W pozostałym okresie opady były śladowe lub nie wystąpiły.

W zlewni Warty i na granicznym od
lokalnie. Najwyższą wartość opadu 
na stacji Chrząstowo (Noteć). 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej i średniej (na 
odcinku skanalizowanym). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
układały się w strefach wody niskiej i średniej, a lokalnie i okresowo w strefie w
W Korzeńsku (rzeka Orla) stan wody układał się powyżej stanu ostrzegawczego. 

Na górnej Odrze stany wody przeważnie opadały. Na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej występowały wahania, związane z pracą jazów. Największe amplitudy 
(dochodzące do kilkudziesięciu centymetrów) rejestrowano poniżej stopnia wodnego 
w Brzegu Dolnym. Praca tego stopnia odzwierciedlała się także na odcinku Odry środkowej 
swobodnie płynącej, powodując wahania stanów wody. W zlewniach dopływów górnej 
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w Sulejowie, na Bugu we Frankopolu i w Wyszkowie oraz na Liwcu 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej, 
na górnych odcinkach Łyny i Węgorapy także dolnej wysokiej. Obserwowa

w zlewniach dolnej Łyny i Węgorapy z tendencją wzrostową, 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Na górnej 

 – Kortowo odnotowano krótkotrwałe osiągnięcie stanu 

ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach spodziewana jest 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Miejscami stany 
wody mogą być zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle na odcinku od Dęblina po Tczew przewiduje się: do zbiornika we 
poniżej zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia 

w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach 
powyższego odcinka Wisły, wraz ze zlewniami Bugu i Narwi przewiduje się stabilizację 

lokalnie zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody będzie układał sie na dopływach do ujścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej, 

dopływach poniżej ujścia Narwi, a także w zlewniach Biebrzy i górnej Narwi 
dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Brdzie w Ciecholewach prognozowane 

jest opadanie w strefie stanu około alarmowego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół nieznaczne wahania 
wody średniej i dolnej wysokiej z tendencją spadkową, wywołane p

Opady występowały lokalnie, głównie w połowie okresu. Objęły zasięgiem przede wszystkim 
zlewnie górskie i podgórskie. Natężenie opadów było na ogół słabe i umiarkowane. 

okresie opady były śladowe lub nie wystąpiły. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady atmosferyczne występowały
lokalnie. Najwyższą wartość opadu dobowego w wysokości 22,1 mm zanotowano 

 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej i średniej (na 
odcinku skanalizowanym). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
układały się w strefach wody niskiej i średniej, a lokalnie i okresowo w strefie w
W Korzeńsku (rzeka Orla) stan wody układał się powyżej stanu ostrzegawczego. 

Na górnej Odrze stany wody przeważnie opadały. Na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej występowały wahania, związane z pracą jazów. Największe amplitudy 

kilkudziesięciu centymetrów) rejestrowano poniżej stopnia wodnego 
w Brzegu Dolnym. Praca tego stopnia odzwierciedlała się także na odcinku Odry środkowej 
swobodnie płynącej, powodując wahania stanów wody. W zlewniach dopływów górnej 
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w Sulejowie, na Bugu we Frankopolu i w Wyszkowie oraz na Liwcu  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej,  
na górnych odcinkach Łyny i Węgorapy także dolnej wysokiej. Obserwowano na ogół 

w zlewniach dolnej Łyny i Węgorapy z tendencją wzrostową, 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Na górnej 

Kortowo odnotowano krótkotrwałe osiągnięcie stanu 

ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin oraz na jej dopływach spodziewana jest 
tendencja spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Miejscami stany 

a po Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
poniżej zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia 

w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach 
powyższego odcinka Wisły, wraz ze zlewniami Bugu i Narwi przewiduje się stabilizację  

lokalnie zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody będzie układał sie na dopływach do ujścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej,  

a także w zlewniach Biebrzy i górnej Narwi - w strefie 
dolnej wysokiej, lokalnie w niskiej. Na Brdzie w Ciecholewach prognozowane 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół nieznaczne wahania poziomu wody  
ncją spadkową, wywołane pracą urządzeń 

Opady występowały lokalnie, głównie w połowie okresu. Objęły zasięgiem przede wszystkim 
zlewnie górskie i podgórskie. Natężenie opadów było na ogół słabe i umiarkowane.  

cinku Odry opady atmosferyczne występowały jedynie 
zanotowano 26 VIII  

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej i średniej (na 
odcinku skanalizowanym). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
układały się w strefach wody niskiej i średniej, a lokalnie i okresowo w strefie wysokiej.  
W Korzeńsku (rzeka Orla) stan wody układał się powyżej stanu ostrzegawczego.  

Na górnej Odrze stany wody przeważnie opadały. Na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej występowały wahania, związane z pracą jazów. Największe amplitudy 

kilkudziesięciu centymetrów) rejestrowano poniżej stopnia wodnego  
w Brzegu Dolnym. Praca tego stopnia odzwierciedlała się także na odcinku Odry środkowej 
swobodnie płynącej, powodując wahania stanów wody. W zlewniach dopływów górnej  
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i środkowej Odry przeważały niewielkie (<
opadania. Po opadach w połowie okresu wystąpiły lokalne i krótkotrwałe wzrosty na kilku, 
mniejszych ciekach (m.in. Piława, Psina). Istotne wahania stanów wody
na odcinkach rzek będących w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie 
na Kłodnicy i w zlewni Bobru. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych włączn
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej.

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano
stanów wody, lokalnie występowały niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej zbiornika
ujścia rzeki obserwowano spadki stanów wody, lokalnie stabilizację i niewielkie wzrosty. 
Na dopływach przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie zaznaczyły się wahania 
i wzrosty stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew na Obrze przekroczony był stan alarmowy. 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stab
wystąpiły wahania i niewielkie wzrosty wywołane opadami deszczu i pracą urzą
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Piła (Gwda) przekroczony był stan alarmowy, a
wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (Noteć) oraz Ptusza (Gwda) przekroczone były stany 
ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej obserwowano wahan
stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą miały 
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane na 
kolejną dobę opady deszczu mogą spowodować lokalne wzrosty stanów wody, szczególnie 
na mniejszych ciekach. Stany wody będą układały się przeważnie w strefie wody niskiej 
i średniej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i na odcinku od zbiornika Jeziorsko do 
ujścia rzeki prognozowane są głównie spadki stanów wody, lokalnie st
wzrosty. Na dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody 
układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych włącznie.

Na Odrze granicznej poniżej Słubic prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefie wody średniej.

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo
umiarkowane wiatry wiejące z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano w połowie okresu. Maksymalna 
temperatura wyniosła 22,7°C i
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eważały niewielkie (< 10 cm) wahania stanów wody z przewagą 
opadania. Po opadach w połowie okresu wystąpiły lokalne i krótkotrwałe wzrosty na kilku, 
mniejszych ciekach (m.in. Piława, Psina). Istotne wahania stanów wody

ych w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie 
na Kłodnicy i w zlewni Bobru.  

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych włączn
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej. 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie stabilizację i spadki 
stanów wody, lokalnie występowały niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej zbiornika
ujścia rzeki obserwowano spadki stanów wody, lokalnie stabilizację i niewielkie wzrosty. 
Na dopływach przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie zaznaczyły się wahania 
i wzrosty stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew na Obrze przekroczony był stan alarmowy. 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, lokalnie 
wystąpiły wahania i niewielkie wzrosty wywołane opadami deszczu i pracą urzą
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Piła (Gwda) przekroczony był stan alarmowy, a
wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (Noteć) oraz Ptusza (Gwda) przekroczone były stany 
ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej obserwowano wahan

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą miały 
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane na 
kolejną dobę opady deszczu mogą spowodować lokalne wzrosty stanów wody, szczególnie 

niejszych ciekach. Stany wody będą układały się przeważnie w strefie wody niskiej 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i na odcinku od zbiornika Jeziorsko do 
ujścia rzeki prognozowane są głównie spadki stanów wody, lokalnie stabilizacja i niewielkie 
wzrosty. Na dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody 
układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych włącznie. 

Słubic prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefie wody średniej. 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

ad Bałtykiem Południowym i Południowo – Wschodnim obserwowano przeważnie 
umiarkowane wiatry wiejące z sektora zachodniego.   

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano w połowie okresu. Maksymalna 
a 22,7°C i wystąpiła 25 VIII na stacji w Prabutach. Najniższe temperatury 
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cm) wahania stanów wody z przewagą 
opadania. Po opadach w połowie okresu wystąpiły lokalne i krótkotrwałe wzrosty na kilku, 
mniejszych ciekach (m.in. Piława, Psina). Istotne wahania stanów wody rejestrowano  

ych w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie  

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanów alarmowych i ostrzegawczych włącznie. Na Odrze 

 

głównie stabilizację i spadki 
stanów wody, lokalnie występowały niewielkie wzrosty. Na Warcie poniżej zbiornika, aż do 
ujścia rzeki obserwowano spadki stanów wody, lokalnie stabilizację i niewielkie wzrosty.  
Na dopływach przeważały spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalnie zaznaczyły się wahania 
i wzrosty stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew na Obrze przekroczony był stan alarmowy.  

ilizację stanów wody, lokalnie 
wystąpiły wahania i niewielkie wzrosty wywołane opadami deszczu i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Piła (Gwda) przekroczony był stan alarmowy, a na 
wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (Noteć) oraz Ptusza (Gwda) przekroczone były stany 
ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej obserwowano wahania 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą miały 
przeważnie przebieg wyrównany lub będą ulegały niewielkim wahaniom. Prognozowane na 
kolejną dobę opady deszczu mogą spowodować lokalne wzrosty stanów wody, szczególnie 

niejszych ciekach. Stany wody będą układały się przeważnie w strefie wody niskiej  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty i na odcinku od zbiornika Jeziorsko do 
abilizacja i niewielkie 

wzrosty. Na dopływach prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody 
układać się będą w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej z przekroczeniem 

Słubic prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany 

oraz zlewnia Zalewu 

Wschodnim obserwowano przeważnie 

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano w połowie okresu. Maksymalna 
Prabutach. Najniższe temperatury 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I 

P

 

 

(poniżej 7°C) rejestrowano 24 VIII 
w Prabutach i w Lęborku. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały codziennie niemal na całym 
obszarze. Największe opady spowodowane gwałtownymi burzami zanotowan
części obszaru w dniu 22 VIII oraz pod koniec okresu 27 VIII. Maksymalny opad dobowy 
równy 68,5 mm zarejestrowano 22 VIII na stacji w Jeżyczkach. 

Na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na 
Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach 
Przymorza stany wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich (rzeki 
zlokalizowane we wschodniej części obszaru) i wysokich (rzeki zlokalizowane w zachodniej 
części obszaru). Przekroczenia stanów ostrzegawczych rejestrowano: w Charnowie na Słupi 
(40 cm), w Korzybiu na Wieprzy (28 cm), w Goręczynie na Raduni (13
i Bardach na Parsęcie (10 cm). W drugiej połowie okresu w związku ze spływem wód 
opadowych w Bardach został przekroczony stan alarmowy o 1 cm. 

Najwyższy wzrost stanu wody (121 cm) zanotowano na stacji Nowe Sadłuki zlokalizowanej na 
rzece Bauda. Wzrost był spowodowany spływem wód opadowych z okolic wysoczyzny.

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w wi
utrzymywały w strefie stanów średnich i wysokich. Na Parsęcie, w Bardach oraz 
w Goręczynie na rzece Raduni stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu 
ostrzegawczego z tendencją spadkową. Na Wybrzeżu,
w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry prognozuje się wahania stanów wody w strefie 
stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz w zlewniach rzek uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej stany wody będą wahały 
z tendencją spadkową. 
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żej 7°C) rejestrowano 24 VIII na stacji w Resku – Smólsku oraz 29 VIII na stacjach 

pady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały codziennie niemal na całym 
obszarze. Największe opady spowodowane gwałtownymi burzami zanotowan
części obszaru w dniu 22 VIII oraz pod koniec okresu 27 VIII. Maksymalny opad dobowy 
równy 68,5 mm zarejestrowano 22 VIII na stacji w Jeżyczkach.  

a Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na 
ach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach 

Przymorza stany wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich (rzeki 
zlokalizowane we wschodniej części obszaru) i wysokich (rzeki zlokalizowane w zachodniej 

ru). Przekroczenia stanów ostrzegawczych rejestrowano: w Charnowie na Słupi 
cm), w Korzybiu na Wieprzy (28 cm), w Goręczynie na Raduni (13 cm) oraz w Tychówku 

i Bardach na Parsęcie (10 cm). W drugiej połowie okresu w związku ze spływem wód 
Bardach został przekroczony stan alarmowy o 1 cm.  

Najwyższy wzrost stanu wody (121 cm) zanotowano na stacji Nowe Sadłuki zlokalizowanej na 
rzece Bauda. Wzrost był spowodowany spływem wód opadowych z okolic wysoczyzny.

W ciągu kolejnych dni w większości zlewni rzek Przymorza poziomy wody będą się 
utrzymywały w strefie stanów średnich i wysokich. Na Parsęcie, w Bardach oraz 
w Goręczynie na rzece Raduni stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu 
ostrzegawczego z tendencją spadkową. Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz 
w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry prognozuje się wahania stanów wody w strefie 
stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz w zlewniach rzek uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej stany wody będą wahały się w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich, 
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Smólsku oraz 29 VIII na stacjach  

pady atmosferyczne były zróżnicowane i występowały codziennie niemal na całym 
obszarze. Największe opady spowodowane gwałtownymi burzami zanotowano w środkowej 
części obszaru w dniu 22 VIII oraz pod koniec okresu 27 VIII. Maksymalny opad dobowy 

a Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Wiślanym i Szczecińskim oraz na 
ach poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich i wysokich. Na rzekach 

Przymorza stany wody układały się przeważnie w strefie stanów średnich (rzeki 
zlokalizowane we wschodniej części obszaru) i wysokich (rzeki zlokalizowane w zachodniej 

ru). Przekroczenia stanów ostrzegawczych rejestrowano: w Charnowie na Słupi 
cm) oraz w Tychówku  

i Bardach na Parsęcie (10 cm). W drugiej połowie okresu w związku ze spływem wód 

Najwyższy wzrost stanu wody (121 cm) zanotowano na stacji Nowe Sadłuki zlokalizowanej na 
rzece Bauda. Wzrost był spowodowany spływem wód opadowych z okolic wysoczyzny. 

ększości zlewni rzek Przymorza poziomy wody będą się 
utrzymywały w strefie stanów średnich i wysokich. Na Parsęcie, w Bardach oraz  
w Goręczynie na rzece Raduni stan wody będzie utrzymywał się powyżej stanu 

Zalewie Szczecińskim oraz  
w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry prognozuje się wahania stanów wody w strefie 
stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym oraz w zlewniach rzek uchodzących do 

w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich,  
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 22 sierpnia
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
22 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.) 

 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I 

P

 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 22 sierpnia 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

22 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.) 
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oraz wybrane maksymalne 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 22 sierpnia 

 

 

 

ETEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

8 

Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  
na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

22 sierpnia - 29 sierpnia 2017 r.) 
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Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 
dozwolone jest wyłącznie z

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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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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