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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano znaczne ochłodzenie (lokalnie 
minimalna  temperatura powietrza wynosiła 2°C). Od połowy tygodnia nastąpił stopnio
wzrost temperatury powietrza. N
temperatura przekraczała 28°C. Na początku oraz końcu minionego tygodnia (tj. w dniach 
5-6 IX oraz 11-12 IX) w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano ciągłe 
opady deszczu, głównie o umiarkowanym natężeniu. Opady o najwyższej wysokości (lokal
powyżej 35 mm) zanotowano 11 IX na obszarze województwa śląskiego oraz małopolskiego.

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
powietrza kształtowała się w przedziale od ok. 13
ok. 16˚C. W całym rejonie obserwowano
(najwyższe dobowe sumy opadu 

Po opadach deszczu 5 oraz 6 IX lokalnie w południowo
Dęblin rejestrowano wzrosty poziomu wody, miejscami do dolnej części strefy stanów 
wysokich. W zlewni górnego Dunajca (rz
ostrzegawczy. W nocy 11/12 IX zalęgająca nad Śląskiem oraz Małopolską strefa 
wywołała na rzekach znaczne wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne), lokalnie do 
dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w zlewni Małej Wisły oraz Skawy zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze. 

Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin na 
poziomu wody, głównie w str
cały okres notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich oraz niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu T
wody a następnie wahania z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wody opadowej 
z górnej części dorzecza i z pracą stopnia wodnego we Włocławku. Poziom wody układał się 
w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej.   

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)  
obserwowano na ogół wahania z przewagą wzrostów, związane z opadami deszczu 
i spływem wód opadowych oraz lokalnie pracą urządzeń hydrotechni
układał się na dopływach do zbiornika we Włocławku w strefie wody  średni
lokalnie wysokiej a na dopływach poniżej zbiornika w strefie wysokiej, lokalnie średniej. 

W ciągu całego okresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na Brdzie 
w Ciecholewach. Na Mławce w Szreńsku utrzymywało się prz
ostrzegawczego; 12 IX osiągnięty z

Przekroczenia stanu ostrzegawczego notowano również na
Czarna w Sochoniach, Brda w Tucholi i 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód po intensywnych opadach atmosferycznych. 
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Sytuacja hydrologiczna 

zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano znaczne ochłodzenie (lokalnie 
minimalna  temperatura powietrza wynosiła 2°C). Od połowy tygodnia nastąpił stopnio
wzrost temperatury powietrza. Najcieplejszym dniem był 12 IX, kiedy to miejscami 

eratura przekraczała 28°C. Na początku oraz końcu minionego tygodnia (tj. w dniach 
12 IX) w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano ciągłe 

opady deszczu, głównie o umiarkowanym natężeniu. Opady o najwyższej wysokości (lokal
powyżej 35 mm) zanotowano 11 IX na obszarze województwa śląskiego oraz małopolskiego.

zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
w przedziale od ok. 13˚C do ok. 27˚C, minimalna od ok. 9

całym rejonie obserwowano opady deszczu, miejscami o większym natężeniu 
opadu notowano 6, 7 i 11 IX, lokalnie przekraczające 30

Po opadach deszczu 5 oraz 6 IX lokalnie w południowo-zachodniej części zlewni W
wzrosty poziomu wody, miejscami do dolnej części strefy stanów 

wysokich. W zlewni górnego Dunajca (rzeka Białka) został krótkotrwale przekroczony stan 
ostrzegawczy. W nocy 11/12 IX zalęgająca nad Śląskiem oraz Małopolską strefa 
wywołała na rzekach znaczne wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne), lokalnie do 
dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w zlewni Małej Wisły oraz Skawy zostały 
przekroczone stany ostrzegawcze.  

Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin na ogół obserwowano tendencję spadkową 
poziomu wody, głównie w strefie stanów średnich i niskich. Na Wiśle po Dęblin niemal przez 
cały okres notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich oraz niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo stabilizację poziomu 
wody a następnie wahania z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wody opadowej 
z górnej części dorzecza i z pracą stopnia wodnego we Włocławku. Poziom wody układał się 
w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej.    

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)  
ogół wahania z przewagą wzrostów, związane z opadami deszczu 

i spływem wód opadowych oraz lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody 
na dopływach do zbiornika we Włocławku w strefie wody  średni

dopływach poniżej zbiornika w strefie wysokiej, lokalnie średniej. 

W ciągu całego okresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na Brdzie 
w Ciecholewach. Na Mławce w Szreńsku utrzymywało się prz

12 IX osiągnięty został stan alarmowy.  

Przekroczenia stanu ostrzegawczego notowano również na rzekach: Supraśl
w Tucholi i Wierzyca w Bożympolu Szlacheckim. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód po intensywnych opadach atmosferycznych. 
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zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano znaczne ochłodzenie (lokalnie 
minimalna  temperatura powietrza wynosiła 2°C). Od połowy tygodnia nastąpił stopniowy 

ajcieplejszym dniem był 12 IX, kiedy to miejscami 
eratura przekraczała 28°C. Na początku oraz końcu minionego tygodnia (tj. w dniach  

12 IX) w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano ciągłe 
opady deszczu, głównie o umiarkowanym natężeniu. Opady o najwyższej wysokości (lokalnie 
powyżej 35 mm) zanotowano 11 IX na obszarze województwa śląskiego oraz małopolskiego. 

zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
˚C do ok. 27˚C, minimalna od ok. 9˚C do  

opady deszczu, miejscami o większym natężeniu 
notowano 6, 7 i 11 IX, lokalnie przekraczające 30 mm).   

zachodniej części zlewni Wisły po 
wzrosty poziomu wody, miejscami do dolnej części strefy stanów 

Białka) został krótkotrwale przekroczony stan 
ostrzegawczy. W nocy 11/12 IX zalęgająca nad Śląskiem oraz Małopolską strefa opadów 
wywołała na rzekach znaczne wzrosty poziomu wody (miejscami gwałtowne), lokalnie do 
dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo w zlewni Małej Wisły oraz Skawy zostały 

tendencję spadkową 
Na Wiśle po Dęblin niemal przez 

cały okres notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich oraz niskich.  

czew obserwowano początkowo stabilizację poziomu 
wody a następnie wahania z przewagą wzrostów, spowodowane spływem wody opadowej  
z górnej części dorzecza i z pracą stopnia wodnego we Włocławku. Poziom wody układał się 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)  
ogół wahania z przewagą wzrostów, związane z opadami deszczu  

cznych. Poziom wody 
na dopływach do zbiornika we Włocławku w strefie wody  średniej i niskiej, 

dopływach poniżej zbiornika w strefie wysokiej, lokalnie średniej.  

W ciągu całego okresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na Brdzie  
w Ciecholewach. Na Mławce w Szreńsku utrzymywało się przekroczenie stanu 

: Supraśl w Supraśli,  
w Bożympolu Szlacheckim.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Obserwowano na ogół wahania poziomu wody, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód po intensywnych opadach atmosferycznych.  
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Większe wzrosty rejestrowano
Kortowo) odnotowano krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego.

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni
strefy stanów średnich. W dniu 12 IX w związku z występującymi oraz prognozowanymi 
jeszcze opadami deszczu na rzekach województwa
podkarpackiego spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz 
miejscami do dolnej części stref
będzie miało na obszarze woj
przekroczenia stanów ostrzegawczych. W 
po Dęblin poziom wody będzie się obniżać do strefy stanów średnich oraz niskich.  

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody 
związane ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza 
wody niskiej, poniżej ujścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej.

Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)
przewiduje się wahania i wzrosty poziomu wody
i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody będzie układał 
do zbiornika we Włocławku w strefie wody średnie
dopływach poniżej zbiornika w strefie wody wysokiej i lokalnie średniej. Na Mławce 
Szreńsku, Brdzie w Tucholi, Czarnej w Sochoniach oraz na Supraśli w Supraśli przewiduje się 
utrzymywanie przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Brdzie w Ciecholewach 
alarmowego. 

Na rzece Jegrznia w Rajgrodzie istnieje możliwość przekroczenia 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie 
z tendencja wzrostową, w górnej strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechniczn

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej części okresu największe 
zanotowano 6 IX. W pierwszym,
wysokość  była mała. W ostatnich dniach okresu opady deszczu 
obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry. 
wysokość, natomiast opady 
lokalnie do ok. 40 milimetrów
słabe i umiarkowane. Jedynie ostatnieg

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry
na początku i końcu okresu. Najwyższą sumę opadu dobowego 
zanotowano 6 IX na stacji Koło (

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, na odcinku 
skanalizowanym w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 

ETEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

3 

rowano zwłaszcza w zlewni Łyny. Na górnym jej odcinku (Olsztyn
Kortowo) odnotowano krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego.

W ciągu najbliższych kilku dni na Wiśle po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody do 
nich. W dniu 12 IX w związku z występującymi oraz prognozowanymi 
deszczu na rzekach województwa śląskiego, małopolskiego oraz 

podkarpackiego spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz 
miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg 
będzie miało na obszarze województwa śląskiego i małopolskiego. Mogą się pojawić 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. W kolejnych dniach na większości rzek zlewni Wisły 

e się obniżać do strefy stanów średnich oraz niskich.  

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody 
związane ze spływem wód opadowych z górnej części dorzecza – do ujścia Narwi w strefie 

ścia Narwi w strefie wody niskiej i średniej. 

Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu)
wahania i wzrosty poziomu wody związane ze spływem wód opadowych 

i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody będzie układał 
do zbiornika we Włocławku w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej a 
dopływach poniżej zbiornika w strefie wody wysokiej i lokalnie średniej. Na Mławce 
Szreńsku, Brdzie w Tucholi, Czarnej w Sochoniach oraz na Supraśli w Supraśli przewiduje się 
utrzymywanie przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Brdzie w Ciecholewach 

w Rajgrodzie istnieje możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego.

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie 
z tendencja wzrostową, w górnej strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.

W pierwszej części okresu największe dobowe opady w całej zlewni górnej i środkowej Odry 
W pierwszym, trzecim i piątym dniu opady występowały lokalnie

wysokość  była mała. W ostatnich dniach okresu opady deszczu rejestrowano 
obszarze dorzecza górnej i środkowej Odry. Obserwowane dnia 10 IX 

opady notowane 11 IX we wschodniej części regionu 
ok. 40 milimetrów (stacja Istebna-Kubalonka). Natężenie opadów b

edynie ostatniego dnia natężenie deszczu było silne. 

ty i na granicznym odcinku Odry opady atmosferyczne występowa
okresu. Najwyższą sumę opadu dobowego w wysokości 

na stacji Koło (rzeka Warta).  

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, na odcinku 
skanalizowanym w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

a górnym jej odcinku (Olsztyn-
Kortowo) odnotowano krótkotrwałe przekroczenie stanu ostrzegawczego. 

na Wiśle po Dęblin spodziewany jest wzrost poziomu wody do 
nich. W dniu 12 IX w związku z występującymi oraz prognozowanymi 

śląskiego, małopolskiego oraz 
podkarpackiego spodziewane są wzrosty poziomu wody do strefy stanów średnich oraz 

y stanów wysokich. Zjawisko najintensywniejszy przebieg 
ogą się pojawić tam 

dniach na większości rzek zlewni Wisły 
e się obniżać do strefy stanów średnich oraz niskich.   

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody 
do ujścia Narwi w strefie 

Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), 
związane ze spływem wód opadowych  

i lokalnie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody będzie układał się na dopływach 
j i niskiej, lokalnie wysokiej a na 

dopływach poniżej zbiornika w strefie wody wysokiej i lokalnie średniej. Na Mławce w: 
Szreńsku, Brdzie w Tucholi, Czarnej w Sochoniach oraz na Supraśli w Supraśli przewiduje się 
utrzymywanie przekroczenia stanów ostrzegawczych, a na Brdzie w Ciecholewach – stanu 

stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie  
z tendencja wzrostową, w górnej strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, 

ych. 

opady w całej zlewni górnej i środkowej Odry 
dniu opady występowały lokalnie a ich 

rejestrowano na całym 
 opady miały małą 

we wschodniej części regionu dochodziły 
opadów było na ogół 

silne.  

opady atmosferyczne występowały głównie 
w wysokości 25,1 mm 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, na odcinku 
skanalizowanym w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
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stany wody układały się w strefa
wysokiej. 

Na górnej Odrze stany wody przy tendencji opadania ulegały niewielkim wahaniom po 
opadach i utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej występowały wahania
Największe wahania występowały na stopniu wodnym w Brzegu Dolny. Stany wody na tym 
odcinku utrzymywały się w strefie wody niskiej, lokalnie i okresowo w strefie wody średniej. 

Na Odrze środkowej swobodnie płynącej
stanów wody na jazie w Brzegu Dolnym 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważały niewielkie wahania stanów 
wody z przewagą tendencji opadającej. Po opadach, w pierws
okresu, wystąpiły wzrosty stanów na Widawie i w zlewniach Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckie
W zlewni Baryczy utrzymywały
stanów wody wystąpiły na odcinkach rzek poniżej urządzeń hydrotechnicznych.  

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 obserwowano głównie stabilizację i spadki  
stanów wody. Na środkowej i dolnej Warcie utrzymywał się trend wzrostowy (związany ze 
zwiększeniem odpływu z Jeziorska z 27 m
wody. Na dopływach przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (
przekroczony był stan alarmowy (co zw
wodowskazie Dębe (rzeka Swędrnia) stan ostrzegawczy.

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wzrosty i wahania stanów wody, lokalnie  
wystąpiły spadki. Na wodowskazie Piła (
alarmowego a na  wodowskazach:
Ptusza i Piła (rzeka Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic do Widuchowej przeważały wzrosty stanów wody, lokaln

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
wahaniom w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Lokalnie po opadach deszczu 
mogą występować większe wzrosty i wahania stanów wody.

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej Jeziorska 
występować będą wzrosty stanów wody związane ze zwiększeniem odpływu. Na od
Nowa Wieś Podgórna – Oborniki prognozuje się  stabilizację stanów wody. Od Wronek, aż do 
ujścia występować  będą niewielkie wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią 
głównie wzrosty  stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się bę
strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na stacji Dębe (Swędrnia) prognozowane 
jest utrzymywanie przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na stacji Bledzew (Obra), możliwe 
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stany wody układały się w strefach wody niskiej i średniej, a lokalnie w strefie wody 

Na górnej Odrze stany wody przy tendencji opadania ulegały niewielkim wahaniom po 
opadach i utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej występowały wahania, związane ze zwiększonym przepływem oraz pracą jazów. 
Największe wahania występowały na stopniu wodnym w Brzegu Dolny. Stany wody na tym 
odcinku utrzymywały się w strefie wody niskiej, lokalnie i okresowo w strefie wody średniej. 

dnie płynącej, wahania stanów wody odzwierciedlały wahania 
stanów wody na jazie w Brzegu Dolnym i wynosiły od kilku do ponad stu centymetrów.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważały niewielkie wahania stanów 
opadającej. Po opadach, w pierwszej połowie i w ostatnim dniu  

wystąpiły wzrosty stanów na Widawie i w zlewniach Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckie
W zlewni Baryczy utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Znaczące wahania 

stąpiły na odcinkach rzek poniżej urządzeń hydrotechnicznych.  

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 

Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej. 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie stabilizację i spadki  
stanów wody. Na środkowej i dolnej Warcie utrzymywał się trend wzrostowy (związany ze 

iorska z 27 m3/s na 32 m3/s) z okresowymi wahaniami stanów 
wody. Na dopływach przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (
przekroczony był stan alarmowy (co związane było z pracą urządzeń hydrotechnicznych)

Swędrnia) stan ostrzegawczy. 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wzrosty i wahania stanów wody, lokalnie  
wystąpiły spadki. Na wodowskazie Piła (rzeka Gwda) rejestrowano przekroczen
alarmowego a na  wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec, Czarnków (

Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic do Widuchowej przeważały wzrosty stanów wody, lokalnie wahania.

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
wahaniom w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Lokalnie po opadach deszczu 
mogą występować większe wzrosty i wahania stanów wody. 

ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej Jeziorska 
występować będą wzrosty stanów wody związane ze zwiększeniem odpływu. Na od

Oborniki prognozuje się  stabilizację stanów wody. Od Wronek, aż do 
ujścia występować  będą niewielkie wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią 
głównie wzrosty  stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się bę
strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na stacji Dębe (Swędrnia) prognozowane 
jest utrzymywanie przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na stacji Bledzew (Obra), możliwe 
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ch wody niskiej i średniej, a lokalnie w strefie wody 

Na górnej Odrze stany wody przy tendencji opadania ulegały niewielkim wahaniom po 
opadach i utrzymywały się w strefie wody niskiej. Na odcinku skanalizowanym Odry 

, związane ze zwiększonym przepływem oraz pracą jazów. 
Największe wahania występowały na stopniu wodnym w Brzegu Dolny. Stany wody na tym 
odcinku utrzymywały się w strefie wody niskiej, lokalnie i okresowo w strefie wody średniej.  

odzwierciedlały wahania 
centymetrów. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry przeważały niewielkie wahania stanów 
zej połowie i w ostatnim dniu   

wystąpiły wzrosty stanów na Widawie i w zlewniach Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej. 
się przekroczenia stanów ostrzegawczych. Znaczące wahania 

stąpiły na odcinkach rzek poniżej urządzeń hydrotechnicznych.   

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 

 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie stabilizację i spadki  
stanów wody. Na środkowej i dolnej Warcie utrzymywał się trend wzrostowy (związany ze 

/s) z okresowymi wahaniami stanów 
wody. Na dopływach przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (rzeka Obra) 

acą urządzeń hydrotechnicznych) a na 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wzrosty i wahania stanów wody, lokalnie  
przekroczenia stanu 

Białośliwie, Gościmiec, Czarnków (rzeka Noteć) oraz 
Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. Na Odrze granicznej 

ie wahania. 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą ulegały 
wahaniom w strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Lokalnie po opadach deszczu 

ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej Jeziorska 
występować będą wzrosty stanów wody związane ze zwiększeniem odpływu. Na odcinku 

Oborniki prognozuje się  stabilizację stanów wody. Od Wronek, aż do 
ujścia występować  będą niewielkie wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią 
głównie wzrosty  stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w 
strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej. Na stacji Dębe (Swędrnia) prognozowane 
jest utrzymywanie przekroczenia stanu ostrzegawczego. Na stacji Bledzew (Obra), możliwe 
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są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego 
hydrotechnicznych. 

Na Noteci prognozowane są głównie niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody, lokalnie 
możliwe spadki stanów wody. Na dopływach Noteci prognozowane są wahania i  stabilizacja 
stanów wody. Stany wody układać się będą w strefac

W Białośliwiu, Czarnkowie i Gościmcu (Noteć) oraz w Ptuszy i Pile (Gwda) prognozowane jest 
utrzymywanie się stanów ostrzegawczych.

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubi,
wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo
wiatry wiejące głównie z sektora

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 20°C) obserwowano w drugiej połowie tygodnia. 
Maksymalna temperatura równa 21,2°C wystąpiła 9 IX na stacji w Nowej Pasłęce. 
Temperatura minimalna wyniosła 9,6°C i została zarejestrowana
Elbląg-Milejewo. 

Na początku tygodnia obserwowano znacz
również występowały opady deszczu ale były niewielkie. Maksymalny opad dobowy równy 
44,2 mm zarejestrowano 6 IX na stacji w Darłowie. 

W pierwszej połowie okresu na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Wiślanym 
oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów wysokich i średnich, następnie 
w strefie stanów średnich. Na Zalewie Szczecińskim poziom wody początkowo wahał
w strefie stanów wysokich i powyżej stanu ostrzegawczego a w drugiej połowie okresu 
w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Wisły stany wody układały się w strefie 
stanów średnich.  

W związku z intensywnymi opadami deszczu na rzekach Przymorza i rz
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego obserwowano wzrost stanów wody do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego (rzeki: Słupia, Wieprza, Bauda, Parsęta) 
i alarmowego (rzeka Wąska). Przekroczenie stanu ostrzegawczeg
Żukowie (Jezioro Druzno), Goręczynie (
(rzeka Wieprza), Nowych Sadłukach (
na rzece Wąska stan alarmowy został przekroczony 

Intensywne opady deszczu spowodowały również znaczne dobowe wzrosty stanów wody. 
Najwyższy dobowy przyrost stanu wody równy 166 cm zanotowano 8 IX na s
na rzece Wąska.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu wschodnim, Żuła
w ujściowym odcinku Wisły prognozuje się wahania poziomów wody początkowo w strefie 
stanów średnich, następnie lokalnie w strefie stanów wysokich. 
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są wahania stanów wody powyżej stanu ostrzegawczego - związane z pracą 

Na Noteci prognozowane są głównie niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody, lokalnie 
możliwe spadki stanów wody. Na dopływach Noteci prognozowane są wahania i  stabilizacja 
stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody wysokiej i lokalnie średniej. 

W Białośliwiu, Czarnkowie i Gościmcu (Noteć) oraz w Ptuszy i Pile (Gwda) prognozowane jest 
utrzymywanie się stanów ostrzegawczych. 

cznej na odcinku poniżej Słubi, do wodowskazu Bielinek prognozowane są 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

ad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry wiejące głównie z sektora południowego i zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 20°C) obserwowano w drugiej połowie tygodnia. 
Maksymalna temperatura równa 21,2°C wystąpiła 9 IX na stacji w Nowej Pasłęce. 
Temperatura minimalna wyniosła 9,6°C i została zarejestrowana 

Na początku tygodnia obserwowano znaczące opady atmosferyczne. W 
również występowały opady deszczu ale były niewielkie. Maksymalny opad dobowy równy 
44,2 mm zarejestrowano 6 IX na stacji w Darłowie.  

na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Wiślanym 
oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów wysokich i średnich, następnie 

Na Zalewie Szczecińskim poziom wody początkowo wahał
w strefie stanów wysokich i powyżej stanu ostrzegawczego a w drugiej połowie okresu 
w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Wisły stany wody układały się w strefie 

W związku z intensywnymi opadami deszczu na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego obserwowano wzrost stanów wody do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego (rzeki: Słupia, Wieprza, Bauda, Parsęta) 
i alarmowego (rzeka Wąska). Przekroczenie stanu ostrzegawczego zostało zarejestrowane w

Goręczynie (rzeka Radunia),  Charnowie (rzeka 
Nowych Sadłukach (rzeka Bauda) i w Bardach na rzece Pars

stan alarmowy został przekroczony o 50 cm.  

Intensywne opady deszczu spowodowały również znaczne dobowe wzrosty stanów wody. 
Najwyższy dobowy przyrost stanu wody równy 166 cm zanotowano 8 IX na s

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu wschodnim, Żuławach, Zalewie Wiślanym oraz 
w ujściowym odcinku Wisły prognozuje się wahania poziomów wody początkowo w strefie 
stanów średnich, następnie lokalnie w strefie stanów wysokich.  

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

związane z pracą urządzeń 

Na Noteci prognozowane są głównie niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody, lokalnie 
możliwe spadki stanów wody. Na dopływach Noteci prognozowane są wahania i  stabilizacja 

h wody wysokiej i lokalnie średniej.  

W Białośliwiu, Czarnkowie i Gościmcu (Noteć) oraz w Ptuszy i Pile (Gwda) prognozowane jest 

do wodowskazu Bielinek prognozowane są 

oraz zlewnia Zalewu 

Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 20°C) obserwowano w drugiej połowie tygodnia. 
Maksymalna temperatura równa 21,2°C wystąpiła 9 IX na stacji w Nowej Pasłęce. 

 7 IX na stacji  

 następnych dniach 
również występowały opady deszczu ale były niewielkie. Maksymalny opad dobowy równy 

na wybrzeżu, w ujściowym odcinku Odry, na Zalewie Wiślanym 
oraz na Żuławach poziomy wody wahały się w strefie stanów wysokich i średnich, następnie 

Na Zalewie Szczecińskim poziom wody początkowo wahał się  
w strefie stanów wysokich i powyżej stanu ostrzegawczego a w drugiej połowie okresu  
w strefie stanów średnich. W ujściowym odcinku Wisły stany wody układały się w strefie 

ekach uchodzących do 
Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego obserwowano wzrost stanów wody do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanu ostrzegawczego (rzeki: Słupia, Wieprza, Bauda, Parsęta)  

o zostało zarejestrowane w: 
rzeka Słupia), Korzybiu 

Bauda) i w Bardach na rzece Parsęcie. W Pasłęku 

Intensywne opady deszczu spowodowały również znaczne dobowe wzrosty stanów wody. 
Najwyższy dobowy przyrost stanu wody równy 166 cm zanotowano 8 IX na stacji w Pasłęku 

wach, Zalewie Wiślanym oraz  
w ujściowym odcinku Wisły prognozuje się wahania poziomów wody początkowo w strefie 
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W zachodniej części wybrzeża, na Zalewie Szczeci
będzie się wahać w strefie stanów średnich, następnie lokalnie w strefie stanów niskich. 

Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany 
wody będą się wahały w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie 
ostrzegawczych, z tendencją spadkową.
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W zachodniej części wybrzeża, na Zalewie Szczecińskim oraz w ujściu Odry poziom
się wahać w strefie stanów średnich, następnie lokalnie w strefie stanów niskich. 

Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany 
wody będą się wahały w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie 
ostrzegawczych, z tendencją spadkową.  

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

ńskim oraz w ujściu Odry poziom wody 
się wahać w strefie stanów średnich, następnie lokalnie w strefie stanów niskich.  

Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany 
wody będą się wahały w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanów 
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 5 września 
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
5 września - 12 września 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 5 września 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

5 września - 12 września 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 5 września 
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Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
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