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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W pierwszych dniach analizowanego okresu w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew 
notowano wysokie temperatury powietrza (lokalnie do około 30°C). Od 1 IX zanotowano 
spadek temperatury i już do końca okresu w ciągu dnia wynosiła ona maksymalnie 
kilkanaście stopni. Pierwsze dni okresu były bezopadowe na całym obszarze. W dniach 1-5 IX 
niemal na całym obszarze notowano opady deszczu, o zróżnicowanym przebiegu 
w zależności od regionu. Wysokość opadów wynosiła od kilku do kilkudziesięciu mm na 
dobę.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa w pierwszej połowie 
omawianego okresu obserwowano wzrost temperatury powietrza, w drugiej połowie 
nastąpiło wyraźne ochłodzenie. Najniższe z minimalnych temperatur dobowych notowano 
pierwszego i drugiego dnia okresu i często nie przekraczały 10˚C, najwyższe z dobowych 
maksimów notowano zwykle 31 VIII i lokalnie przekraczały 30˚C. Opady deszczu 
występowały od 31 VIII, większe sumy dobowe notowano 1 IX w zachodniej części obszaru 
(powyżej 30mm, a punktowo w zlewni Bzury ok 50mm) oraz 3 IX na krańcach wschodnich 
(do ok. 30mm). 

Na Wiśle po Dęblin niemal przez cały okres notowano wahania poziomu wody w strefie 
stanów niskich. Dopiero ostatniego dnia wystąpił wzrost poziomu wody związany ze 
spływem wód opadowych oraz zwiększoną pracą zbiorników - miejscami do dolnej części 
strefy stanów średnich. Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin do dnia 1 IX notowano głównie 
spadki poziomu wody, bądź stabilizację w strefie stanów niskich i średnich. W dniu 2 IX na 
skutek opadów deszczu wzrosty poziomu wody odnotowano w zlewniach: Małej Wisły, 
Przemszy, Soły, Skawy, Nidy i Kamiennej. Wzrosty te miały miejsce w strefie stanów niskich 
i średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze i jeden alarmowy (zlewnia Małej Wisły i Przemszy). 3 IX wzrosty w strefie 
stanów niskich i średnich odnotowano w zlewniach: Raby, Dunajca, Wisłoki, Sanu 
i Kamiennej. Na pozostałym obszarze notowano spadki bądź stabilizację w strefie stanów 
niskich i średnich.  4 IX niemal na całym obszarze notowano wzrosty poziomu wody do strefy 
stanów średnich, lokalnie do dolnej części strefy stanów wysokich, punktowo 
z przekroczeniem stanu ostrzegawczego (zlewnia górnego Dunajca). 5 IX jedynie lokalnie 
notowano wzrosty związane z opadami deszczu bądź pracą urządzeń hydrotechnicznych 
głównie w strefie stanów średnich, punkowo do dolnej części strefy stanów wysokich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano w pierwszej połowie okresu, do 
zbiornika we Włocławku, opadanie stanu wody, następnie stabilizację; poniżej zbiornika we 
Włocławku wahania związane z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie 
wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do 
profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) w pierwszej połowie okresu 
obserwowano na ogół stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zaburzoną pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, następnie wahania, na wschodzie przeważnie wzrosty 
związane z opadami deszczu i spływem wód opadowych. Poziom wody układał się w strefie 
wody średniej, lokalnie w niskiej i wysokiej. W ciągu całego okresu utrzymywało się 
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przekroczenie stanu alarmowego na Brdzie w Ciecholewach. 3 IX na Mławce w Szreńsku, 
a 4 IX na Czarnej w Sochoniach przekroczony został stan ostrzegawczy, który utrzymywał się 
do końca omawianego okresu.  

Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia utrzymywały się na Czarnej 
Malenieckiej w Dąbrowie i na Bugu we Frankopolu i Wyszkowie, natomiast okresowo 
notowano: na Wiśle w Gusinie, w Warszawie- Nadwilanówce i w Toruniu, na Pilicy 
w Białobrzegach i w Sulejowie, na Radomce w Rogożku.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej, tylko na 
górnej Łynie oraz okresowo na środkowej Łynie w  dolnej strefie wody wysokiej. Początkowo 
obserwowano na ogół nieznaczne wahania poziomu wody związane głównie z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, od 2 IX notowano wzrosty wywołane spływem wód po 
intensywnych opadach atmosferycznych. Większe wzrosty obserwowano zwłaszcza w zlewni 
Łyny, na górnym jej odcinku odnotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku 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 profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się początkowo wahania 
stanu wody a następnie wzrosty związane ze spływem wód opadowych z górnej części 
dorzecza – w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach 
omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się 
wahania poziomu wody z przewagą wzrostów, związane ze spływem wód opadowych, 
prognozowanymi opadami i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody będzie 
układał się: na dopływach do zbiornika we Włocławku w strefie wody średniej i niskiej, 
lokalnie wysokiej, na dopływach poniżej zbiornika w strefie wody średniej i wysokiej. Na 
Brdzie w Ciecholewach prognozowane jest utrzymywanie się przekroczenia stanu 
alarmowego, a na Mławce w Szreńsku i na Czarnej w Sochoniach – stanu ostrzegawczego.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, w strefie 
wody średniej, lokalnie dolnej wysokiej, wywołane spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, na górnej Łynie możliwe ponowne przekroczenie stanu 
ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

Opady występowały od trzeciej doby omawianego okresu. W trzeciej i czwartej dobie opady 
występowały w całej zlewni górnej i środkowej Odry. Były to opady burzowe, a następnie 
ciągłe, lokalnie o natężeniu silnym.  W następnych dniach opady występowały tylko lokalnie  
i były to opady przelotne o natężeniu umiarkowanym i słabym. 
 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne za wyjątkiem dwóch 
pierwszych dni występowały w całym analizowanym okresie czasu. Największe opady miały 
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charakter opadów burzowych. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Ostrów 
Wielkopolski ( Ołobok) 46,4mm. 
Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej oraz na 
odcinku skanalizowanym w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry stany wody układały się w strefach wody niskiej i średniej, a lokalnie, okresowo po 
wystąpieniu opadów, w strefie wody wysokiej.  
Na górnej Odrze stany wody początkowo miały przebieg wyrównany. Po opadach nastąpił 
wzrost stanów wody a na koniec omawianego okresy opadanie w strefie wody niskiej. Na 
odcinku skanalizowanym Odry środkowej występowały wahania, związane ze zwiększonym 
przepływem oraz pracą jazów. Największe wahania występowały poniżej stopnia wodnego 
Brzeg Dolny. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej wahania stanów wynosiły od kilku do 
kilkunastu centymetrów. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważały 
niewielkie wahania stanów wody z przewagą tendencji opadającej. Po opadach, w połowie 
omawianego okresu wystąpiły lokalne i krótkotrwałe wzrosty stanów wody z przekroczeniem 
stanów ostrzegawczych w zlewniach Bystrzycy, Kaczawy, górnego Bobru i górnej Kwisy oraz 
lokalnie w zlewni Baryczy. Znaczące wahania stanów wody wystąpiły na odcinkach rzek 
poniżej urządzeń piętrzących. 
 

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 
granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej. 
W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko w pierwszej części analizowanego okresu 
obserwowano głównie stabilizację i spadki  stanów wody. W drugiej części po wystąpieniu 
opadów deszczu zaznaczyły się wzrosty stanów wody, a na koniec okresu stabilizacja i spadki. 
Na Warcie poniżej zbiornika w pierwszej części analizowanego okresu obserwowano 
stabilizację i niewielkie spadki stanów wody. W drugiej części po wystąpieniu opadów 
deszczu i po zwiększeniu odpływu ze zbiornika (z 22 na 27m3/s) zaznaczyły się wzrosty 
stanów wody. Na odcinku ujściowym w całym analizowanym okresie czasu występowały 
spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach przeważały wahania stanów wody, 
spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na 
wodowskazie Bledzew (Obra) przekroczony był stan alarmowy, a na wodowskazie 
Lutomiersk (Ner) stan ostrzegawczy. 
W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, lokalnie  
wystąpiły wahania i wzrosty wywołane opadami deszczu oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na wodowskazie Piła (Gwda) przekroczony był stan alarmowy, a na  
wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (Noteć) oraz Ptusza i Piła (Gwda) przekroczone były 
stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej przeważały wzrosty 
stanów wody, lokalnie spadki. 
 
Prognoza: 
W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą opadały lub 
będą miały przebieg wyrównany z wahaniami, zwłaszcza poniżej urządzeń piętrzących. 
Lokalnie po opadach deszczu mogą występować wahania stanów. Stany wody będą układały 
się przeważnie w strefie wody niskiej i średniej. 
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W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie spadki stanów wody, lokalnie stabilizacja. Poniżej zbiornika, na odcinku od Nowej 
Wsi Podgórnej do ujścia rzeki prognozowane są wzrosty stanów wody. 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 do Bielinka prognozowane są wzrosty stanów wody, 
w Widuchowej spadki. Stany wody układać się będą w strefie wody średniej. 
 
Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie analizowanego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim obserwowano słabe i umiarkowane wiatry wiejące z kierunku południowego 
i zachodniego. W drugiej połowie tygodnia przeważały umiarkowane i silne wiatry z kierunku 
północnego i zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano na początku tygodnia na zachodzie 
omawianego obszaru. Maksymalna temperatura równa 28,7°C wystąpiła 30 VIII na stacji 
w Świnoujściu. Temperatura minimalna wyniosła 7,3°C i została zarejestrowana 3 IX na stacji 
Resko-Smólsko. 

Na początku omawianego tygodnia opady atmosferyczne występowały lokalnie i były 
niewielkie, później opady obserwowano codziennie i były miejscami intensywne. Największe 
opady zanotowano we wschodniej części obszaru w dniu 1 IX. Maksymalny opad dobowy 
równy 44,7 mm zarejestrowano na stacji w Elblągu-Milejewie.  

Podczas omawianego tygodnia na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie 
Wiślanym i Szczecińskim oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów 
średnich i wysokich z wyraźną tendencją wzrostową w drugiej połowie okresu. Silny wiatr 
z sektora północnego spowodował wzrost poziomów wody powyżej stanu ostrzegawczego 
w Trzebieży na Zalewie Szczecińskim i w Żukowie na jeziorze Druzno. Na rzekach Przymorza 
i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody układały się 
przeważnie w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego 
(Nowe Sadłuki, Bardy, Goręczyno) i alarmowego (Pasłęk). Na początku omawianego okresu 
przekroczenie stanu ostrzegawczego obserwowano w Bardach na rzece Parsęcie. W drugiej 
połowie tygodnia intensywne opady deszczu spowodowały wzrost stanów wody na 
wschodzie obszaru w zlewni rzek Baudy, Wąskiej i Pasłęki. W Pasłęku na rzece Wąskiej stan 
alarmowy został przekroczony o 26 cm.  

Intensywne opady deszczu spowodowały również znaczne dobowe wzrosty stanów wody. 
Najwyższy dobowy wzrost stanu wody równy 199 cm zanotowano 3 IX na stacji Nowe 
Sadłuki na rzece Baudzie.  

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Żuławach,  Zalewie Wiślanym, Zalewie Szczecińskim 
oraz w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry prognozuje się wahania stanów wody 
w strefie stanów wysokich i średnich, początkowo z tendencją spadkową. Na rzekach 
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Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą 
się wahały w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 29 sierpnia - 5 września 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 29 sierpnia - 5 września 2017 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 29 sierpnia - 5 września 2017 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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