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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew na początku okresu obserwowano 
stopniowy wzrost średniej temperatury powietrza, jed
W dniu 18 IX temperatura zaczęła ponownie wzrastać. Najcieplejszym dniem był 14 IX, kiedy 
to miejscami temperatura sięgała około 28°C. Brak opadów bądź ich ślad obserwow
jedynie w dniach 13 i 18 IX. W
o zróżnicowanej intensywności. Zdecydowanie najwyższe sumy ciągłych opadów 
(silnych i nawalnych) zmierzone zostały 17 IX. W dniach 12, 14, 15 i 16 IX opady 
atmosferyczne miały na ogół słabą i umiarkowaną intensywność, a lokalnie
Dunajca i górnego Sanu) silną. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano na ogół nieznaczny spadek temperatury powietrza. Maksymalne dobowe jej 
wartości notowano w pierwszej połowie okresu; 
Minimalne dobowe temperatury sięgające ok. 3
Opady deszczu obserwowano w całym rejonie w ciągu większości dni
dniem niemal bezopadowym
(maksymalnie ok. 50 mm w zlewniach 

W dniu 12 IX w wyniku opadów deszczu
wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) na granicy strefy stanów średnich i wysokich, 
bądź wahania stanów wody na granicy strefy stanów średnich i niskich (
Kamienna i Wieprz). Przekroczone wówczas zostały liczne stany ostrz
13-16 IX na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek bądź stabilizację 
stanów wody w strefie stanów średnich. W dniach 17
opadów deszczu, notowano na ogół wzrost poziomu wody na granicy st
i wysokich niemal na wszystkich dopływach Wisły po Dęblin (wyjątkiem były jedynie zlewn
rzek Kamienna oraz Wieprz). W wielu profilach wodowskazowych przekroczone zostały stany 
ostrzegawcze a także kilka stanów alarmowych. 

Największe zagrożenie występowało w zlewni Małej Wisły na ter
oraz w niewielkiej części województwa małopolskiego. Jedynie w zlewni Sanu i Wisłoku stany 
wody układały się na granicy strefy s

Dnia 13 IX na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich i w strefie stanów wysokich. Na
okres notowano wahania poziomu wody. Strefa stanów wody dynamicznie się zmieniała pod 
wpływem spływu wód opadowych z dopływów. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano 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 strefi
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przez większą część okresu 
obserwowano stabilizację i lokalne wahania poziomu wody, natomiast w ostatnich dwóch 
dniach głównie wzrosty, spowodowane opadami deszczu (lokalnie intensywnym
oraz miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Sytuacja hydrologiczna 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew na początku okresu obserwowano 
stopniowy wzrost średniej temperatury powietrza, jednakże od 15 IX zaczęła ona spadać. 

IX temperatura zaczęła ponownie wzrastać. Najcieplejszym dniem był 14 IX, kiedy 
to miejscami temperatura sięgała około 28°C. Brak opadów bądź ich ślad obserwow
jedynie w dniach 13 i 18 IX. W ciągu pozostałych dni notowano opady deszczu 
o zróżnicowanej intensywności. Zdecydowanie najwyższe sumy ciągłych opadów 
(silnych i nawalnych) zmierzone zostały 17 IX. W dniach 12, 14, 15 i 16 IX opady 
atmosferyczne miały na ogół słabą i umiarkowaną intensywność, a lokalnie
Dunajca i górnego Sanu) silną. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano na ogół nieznaczny spadek temperatury powietrza. Maksymalne dobowe jej 

ano w pierwszej połowie okresu; miejscami przekrac
inimalne dobowe temperatury sięgające ok. 3˚C notowano ostatniego dnia okresu. 

Opady deszczu obserwowano w całym rejonie w ciągu większości dni. J
m. Najintensywniejsze opady odnotowano w dn

k. 50 mm w zlewniach rzek Pilica, Pisa oraz miejscami dolnej Narwi

w wyniku opadów deszczu na dopływach Wisły po Dęblin, 
wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) na granicy strefy stanów średnich i wysokich, 
bądź wahania stanów wody na granicy strefy stanów średnich i niskich (

). Przekroczone wówczas zostały liczne stany ostrzegawcze. W dniach 
16 IX na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek bądź stabilizację 

stanów wody w strefie stanów średnich. W dniach 17-18 IX, w wyniku inten
notowano na ogół wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 

i wysokich niemal na wszystkich dopływach Wisły po Dęblin (wyjątkiem były jedynie zlewn
). W wielu profilach wodowskazowych przekroczone zostały stany 

ostrzegawcze a także kilka stanów alarmowych.  

zagrożenie występowało w zlewni Małej Wisły na terenie województwa śląskiego 
województwa małopolskiego. Jedynie w zlewni Sanu i Wisłoku stany 

wody układały się na granicy strefy stanów średnich i niskich.  

Wisły po Dęblin obserwowano na ogół wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich i w strefie stanów wysokich. Na Wiśle po Dęblin 
okres notowano wahania poziomu wody. Strefa stanów wody dynamicznie się zmieniała pod 

padowych z dopływów.  

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano 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 strefi
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przez większą część okresu 
obserwowano stabilizację i lokalne wahania poziomu wody, natomiast w ostatnich dwóch 
dniach głównie wzrosty, spowodowane opadami deszczu (lokalnie intensywnym
oraz miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

NSTYTUT BADAWCZY 
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W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew na początku okresu obserwowano 
X zaczęła ona spadać.  

IX temperatura zaczęła ponownie wzrastać. Najcieplejszym dniem był 14 IX, kiedy 
to miejscami temperatura sięgała około 28°C. Brak opadów bądź ich ślad obserwowano 

dni notowano opady deszczu  
o zróżnicowanej intensywności. Zdecydowanie najwyższe sumy ciągłych opadów  
(silnych i nawalnych) zmierzone zostały 17 IX. W dniach 12, 14, 15 i 16 IX opady 
atmosferyczne miały na ogół słabą i umiarkowaną intensywność, a lokalnie (zlewnia górnego 
Dunajca i górnego Sanu) silną. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano na ogół nieznaczny spadek temperatury powietrza. Maksymalne dobowe jej 

jscami przekraczały 20˚C.  
˚C notowano ostatniego dnia okresu.  

. Jedynie 15 IX był 
. Najintensywniejsze opady odnotowano w dniu 17 IX 

rzek Pilica, Pisa oraz miejscami dolnej Narwi). 

 notowano na ogół 
wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) na granicy strefy stanów średnich i wysokich, 
bądź wahania stanów wody na granicy strefy stanów średnich i niskich (zlewnie rzek 

egawcze. W dniach  
16 IX na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek bądź stabilizację 

18 IX, w wyniku intensywnych ciągłych 
refy stanów średnich 

i wysokich niemal na wszystkich dopływach Wisły po Dęblin (wyjątkiem były jedynie zlewnie 
). W wielu profilach wodowskazowych przekroczone zostały stany 

enie województwa śląskiego 
województwa małopolskiego. Jedynie w zlewni Sanu i Wisłoku stany 

Wisły po Dęblin obserwowano na ogół wahania poziomu wody  
Wiśle po Dęblin niemal przez cały 

okres notowano wahania poziomu wody. Strefa stanów wody dynamicznie się zmieniała pod 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano 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 Tczew przez większą część okresu 
obserwowano stabilizację i lokalne wahania poziomu wody, natomiast w ostatnich dwóch 
dniach głównie wzrosty, spowodowane opadami deszczu (lokalnie intensywnymi)  
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W zlewniach górnej Narwi oraz Biebrzy, których nie objęły intensywne opady 
z ostatnich dni, przez cały okres występowała
poziomu wody.  

W ciągu całego okresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na 
w Szreńsku i na rzece Brda w Ciecholewach a w dniu 18 i 19 IX również na 
w Rodzonem. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na 
w Trzcińcu i okresowo na rzece 
Pod koniec okresu po intensywnych opadach deszczu stan ostrzegawczy został przekroczony 
lokalnie na rzekach: Czarna Włoszczowska
się w strefie wody  średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej a
tylko w strefie wody średniej i dolnej wysokiej.

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Do 18 IX obserwowano na ogół nieduże 
hydrotechnicznych. W zlewni dolnej Łyny i na dolnej Węgorapie początkowo występowały 
także wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni po opadach z wcześniejszego 
okresu. Od 18 IX w zlewni Łyny i Węgorapy notowano znac
zwłaszcza w zlewni dolnej Łyny, wywołane spływem wód po intensywnych opadach 
atmosferycznych. Ostatniego dnia 
na górnej Łynie na stacji Olsztyn
Guber w Prośnie. 

Prognoza: 

W zlewni Wisły po Dęblin w ciągu najbliższych kilku dni
ciągłymi opadami deszczu, przewidywany jest ponowny wzrost stanów wody do strefy 
stanów wysokich. Spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, 
szczególnie w zlewniach znajdujących się na terenie województwa
i punktowo na terenie województwa święt
wód opadowych, stany wody wahać się będą w strefie stanów średnich i wysokich. 
Od 22 IX poziom wody stopniowo zacznie wzrastać. 

Na Wiśle na odcinku od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrosty stanu wody  związane ze 
spływem wód opadowych z górnej części dorzecza 
Włocławku – do ujścia Narwi w 
wody średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się początkowo wa
stanu z przewagą wzrostów związane ze spływem wód opadowych i lokalnie p
hydrotechnicznych a następnie stabilizację. W
prognozowana jest głównie stabilizacja poziomu wody. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody wysokiej, lokalnie w średniej i niskiej, 
i dolnej wysokiej. Na Bugu po Krzyczew spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie 
stanów niskich bądź na granicy strefy stanów niskich i średnich. 

W ciągu najbliższych dni prognozuje się utrzymywanie przekroczenia stanu alarmowego 
na rzekach: Mławka w Szreńsku, 
ostrzegawczego lokalnie na 
w Zaruziu spodziewany jest spadek stanu 

ETEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

3 

W zlewniach górnej Narwi oraz Biebrzy, których nie objęły intensywne opady 
dni, przez cały okres występowała stabilizacja, bądź na ogół nieduże wahania 

kresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na 
w Ciecholewach a w dniu 18 i 19 IX również na 

w Rodzonem. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na 
rzece Brda w Tucholi oraz lokalnie w zlewni 

Pod koniec okresu po intensywnych opadach deszczu stan ostrzegawczy został przekroczony 
na rzekach: Czarna Włoszczowska, Mroga, Utrata, Wel i Ruż. Poziom wody układał 

i wysokiej, lokalnie w niskiej a w zlewni Narwi pod koniec okresu 
tylko w strefie wody średniej i dolnej wysokiej. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Do 18 IX obserwowano na ogół nieduże wahania związane z p

zlewni dolnej Łyny i na dolnej Węgorapie początkowo występowały 
także wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni po opadach z wcześniejszego 
okresu. Od 18 IX w zlewni Łyny i Węgorapy notowano znaczne wzrosty poziomu wody, 
zwłaszcza w zlewni dolnej Łyny, wywołane spływem wód po intensywnych opadach 
atmosferycznych. Ostatniego dnia zaobserwowano przekroczenie stanu ostrzegawczego 
na górnej Łynie na stacji Olsztyn-Kortowo oraz przekroczenie stanu alar

w ciągu najbliższych kilku dni w związku z prognozowanymi 
ciągłymi opadami deszczu, przewidywany jest ponowny wzrost stanów wody do strefy 
stanów wysokich. Spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, 
szczególnie w zlewniach znajdujących się na terenie województwa śląskiego, małopolskiego 
i punktowo na terenie województwa świętokrzyskiego. Na Wiśle po Dęblin

stany wody wahać się będą w strefie stanów średnich i wysokich. 
Od 22 IX poziom wody stopniowo zacznie wzrastać.  

cinku od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrosty stanu wody  związane ze 
spływem wód opadowych z górnej części dorzecza oraz z pracą stopnia wodnego we 

do ujścia Narwi w strefie wody średniej i niskiej a poniżej ujścia Narwi w strefie 
niej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się początkowo wa

związane ze spływem wód opadowych i lokalnie p
hydrotechnicznych a następnie stabilizację. W zlewniach górnej Narwi i Biebrzy 

jest głównie stabilizacja poziomu wody. Poziom wody układał się będzie 
lokalnie w średniej i niskiej, w zlewni Narwi w strefie wody średniej 

i dolnej wysokiej. Na Bugu po Krzyczew spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie 
w niskich bądź na granicy strefy stanów niskich i średnich.  

W ciągu najbliższych dni prognozuje się utrzymywanie przekroczenia stanu alarmowego 
w Szreńsku, Drwęca w Rodzonem, Brda w Ciecholewach a stanu 

ostrzegawczego lokalnie na rzekach: Czarna Włoszczowska, Wkra i Wel
w Zaruziu spodziewany jest spadek stanu wody poniżej ostrzegawczego, na Szkwie w Szkwie 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

W zlewniach górnej Narwi oraz Biebrzy, których nie objęły intensywne opady deszczu  
bądź na ogół nieduże wahania 

kresu utrzymywało się przekroczenie stanu alarmowego na rzece Mławka  
w Ciecholewach a w dniu 18 i 19 IX również na rzece Drwęca  

w Rodzonem. Przekroczenie stanu ostrzegawczego utrzymywało się na rzece Wkra  
w Tucholi oraz lokalnie w zlewni rzeki Supraśl.  

Pod koniec okresu po intensywnych opadach deszczu stan ostrzegawczy został przekroczony 
i Ruż. Poziom wody układał 

w zlewni Narwi pod koniec okresu 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wahania związane z pracą urządzeń 

zlewni dolnej Łyny i na dolnej Węgorapie początkowo występowały 
także wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni po opadach z wcześniejszego 

zne wzrosty poziomu wody, 
zwłaszcza w zlewni dolnej Łyny, wywołane spływem wód po intensywnych opadach 

przekroczenie stanu ostrzegawczego  
Kortowo oraz przekroczenie stanu alarmowego na rzece 

w związku z prognozowanymi 
ciągłymi opadami deszczu, przewidywany jest ponowny wzrost stanów wody do strefy 
stanów wysokich. Spodziewane jest przekroczenie stanów ostrzegawczych i alarmowych, 

śląskiego, małopolskiego  
okrzyskiego. Na Wiśle po Dęblin w wyniku spływu 

stany wody wahać się będą w strefie stanów średnich i wysokich.  

cinku od Dęblina po Tczew przewiduje się wzrosty stanu wody  związane ze 
z pracą stopnia wodnego we 

poniżej ujścia Narwi w strefie 
niej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się początkowo wahania 

związane ze spływem wód opadowych i lokalnie pracą urządzeń 
zlewniach górnej Narwi i Biebrzy 

jest głównie stabilizacja poziomu wody. Poziom wody układał się będzie  
w zlewni Narwi w strefie wody średniej 

i dolnej wysokiej. Na Bugu po Krzyczew spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie 

W ciągu najbliższych dni prognozuje się utrzymywanie przekroczenia stanu alarmowego  
w Ciecholewach a stanu 

Wel. Na rzece Ruż  
poniżej ostrzegawczego, na Szkwie w Szkwie 
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oraz na Ełku w Prostkach możliwe są osiągnięcia lub nieznaczne przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy pro
poziomu wody, w  dolnej strefie wody wysokiej, wywołane przemieszczaniem wody 
w zlewni, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na
Olsztyn – Kortowo prognozowane są wah
spadek poniżej stanu ostrzegawczego
przewiduje się dalsze wzrosty przy przekroczonym stanie alarmowym, następnie wahania 
z tendencją spadkową. Na r
Mazurskich istnieje możliwość osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.

 

Dorzecze Odry 

Opady deszczu w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały każdego dnia. Na początku 
okresu skoncentrowane były głównie na górnej Odrze oraz lokalnie w
okresu wyraźniej zaznaczyły się w Sudetach oraz na Olzie
charakteryzowały się mniej
kilkugodzinne, jednostajne opady deszczu
wystąpiły w zlewni górnej Odry oraz w zlewniach dopływów Odry po ujście
Panew. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
okresie. Najwyższą sumę opadu dobowego 
Dobryszyce (rzeka Widawka) w dniu 17 IX

Stany wody na górnej Odrze, na odcinku skanalizowanym Odry środkowej oraz w zlewniach 
dopływów układały się przeważnie w strefie wody niskiej lub średniej, tylko z końcem okresu 
w strefie stanów wysokich, lokalni
na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody układały się na ogół w strefie stanów 
niskich, przejściowo w strefie wody średniej. 

Stany wody na górnej Odrze, na początku okresu, miały słabą tendencję 
W połowie tygodnia dominował przebieg wyrównany, a z końcem, wskutek spływu wód 
opadowych, zarejestrowano wyraźne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych na wodowsk
środkowej skanalizowanej, na początku i w połowie 
wahaniom lub miały przebieg wyrównany, dopiero ostatniego dnia wzrosły w związku 
z przemieszczaniem się fali wezbr
znaczne wahania stanów wody (ponad 100
Wspomniane wahania zaznaczyły się również wyraźnie na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej, szczególnie do profilu Cigacice.

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry można
przebiegu stanów wody. W zlewniach Odry górnej i środkowej skanalizowanej do ujścia 
Mała Panew, początek i połowa 
niewielkimi wahaniami stanów wody ze słabą tendencją spadkową. Z końcem tygodnia
wskutek opadów deszczu, uformowała się fala 
rzek: Olza, Pietrówka, górna
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oraz na Ełku w Prostkach możliwe są osiągnięcia lub nieznaczne przekroczenia stanów 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania, początkowo także wzrosty 
poziomu wody, w  dolnej strefie wody wysokiej, wywołane przemieszczaniem wody 
w zlewni, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na górnej Łynie w profilu 

Kortowo prognozowane są wahania z tendencją spadkową poziomu wody oraz  
ek poniżej stanu ostrzegawczego. Na rzece Guber w Prośnie w pierwszej dobie 

dalsze wzrosty przy przekroczonym stanie alarmowym, następnie wahania 
rzece Łyna w Smolajnach oraz na rzece Gołdap

Mazurskich istnieje możliwość osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Opady deszczu w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały każdego dnia. Na początku 
okresu skoncentrowane były głównie na górnej Odrze oraz lokalnie w Sudetach. W połowie 

ły się w Sudetach oraz na Olzie. Na pozostałym obszarze
ejszymi wartościami sumy dobowej. Z końcem 

kilkugodzinne, jednostajne opady deszczu o umiarkowanej, okresami dużej
wystąpiły w zlewni górnej Odry oraz w zlewniach dopływów Odry po ujście

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
okresie. Najwyższą sumę opadu dobowego w wysokości 32,6 mm zanotowano na stacji 

w dniu 17 IX. 

Stany wody na górnej Odrze, na odcinku skanalizowanym Odry środkowej oraz w zlewniach 
dopływów układały się przeważnie w strefie wody niskiej lub średniej, tylko z końcem okresu 
w strefie stanów wysokich, lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Natomiast 
na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody układały się na ogół w strefie stanów 
niskich, przejściowo w strefie wody średniej.  

Stany wody na górnej Odrze, na początku okresu, miały słabą tendencję 
tygodnia dominował przebieg wyrównany, a z końcem, wskutek spływu wód 

opadowych, zarejestrowano wyraźne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów 
kazach w Krzyżanowicach i Raciborzu – Miedoni

kanalizowanej, na początku i w połowie okresu, stany wody ulegały niewielkim 
wahaniom lub miały przebieg wyrównany, dopiero ostatniego dnia wzrosły w związku 
z przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Na odcinku Brzeg Dolny – Malczyce występ

wahania stanów wody (ponad 100 cm) związane z pracą stopnia wodnego. 
Wspomniane wahania zaznaczyły się również wyraźnie na Odrze środkowej swobodnie 
płynącej, szczególnie do profilu Cigacice. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry można było wyróżnić trzy zasadn
W zlewniach Odry górnej i środkowej skanalizowanej do ujścia 

, początek i połowa tygodnia cechowały się przebiegiem wyrównanym lub 
stanów wody ze słabą tendencją spadkową. Z końcem tygodnia

wskutek opadów deszczu, uformowała się fala przyborowa, szczególnie wyraźn
a Ruda i Kłodnica, gdzie lokalnie zostały przekroczone stany 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

oraz na Ełku w Prostkach możliwe są osiągnięcia lub nieznaczne przekroczenia stanów 

gnozuje się na ogół wahania, początkowo także wzrosty 
poziomu wody, w  dolnej strefie wody wysokiej, wywołane przemieszczaniem wody  

górnej Łynie w profilu 
ania z tendencją spadkową poziomu wody oraz  

w Prośnie w pierwszej dobie 
dalsze wzrosty przy przekroczonym stanie alarmowym, następnie wahania  

Gołdapa w Baniach 
Mazurskich istnieje możliwość osiągnięcia lub przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Opady deszczu w dorzeczu górnej i środkowej Odry występowały każdego dnia. Na początku 
Sudetach. W połowie 

a pozostałym obszarze opady 
Z końcem tygodnia 

o umiarkowanej, okresami dużej intensywności, 
wystąpiły w zlewni górnej Odry oraz w zlewniach dopływów Odry po ujście rzeki Mała 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
zanotowano na stacji 

Stany wody na górnej Odrze, na odcinku skanalizowanym Odry środkowej oraz w zlewniach 
dopływów układały się przeważnie w strefie wody niskiej lub średniej, tylko z końcem okresu 

e z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Natomiast  
na Odrze środkowej swobodnie płynącej stany wody układały się na ogół w strefie stanów 

Stany wody na górnej Odrze, na początku okresu, miały słabą tendencję spadkową.  
tygodnia dominował przebieg wyrównany, a z końcem, wskutek spływu wód 

opadowych, zarejestrowano wyraźne wzrosty stanów wody z przekroczeniem stanów 
Miedoni. Na Odrze 

okresu, stany wody ulegały niewielkim 
wahaniom lub miały przebieg wyrównany, dopiero ostatniego dnia wzrosły w związku  

Malczyce występowały 
cm) związane z pracą stopnia wodnego. 

Wspomniane wahania zaznaczyły się również wyraźnie na Odrze środkowej swobodnie 

wyróżnić trzy zasadnicze typy 
W zlewniach Odry górnej i środkowej skanalizowanej do ujścia rzeki 

tygodnia cechowały się przebiegiem wyrównanym lub 
stanów wody ze słabą tendencją spadkową. Z końcem tygodnia 

przyborowa, szczególnie wyraźna w zlewniach 
, gdzie lokalnie zostały przekroczone stany 
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ostrzegawcze. W większości zlewni dopływów Odry środkowej w całym okresie dominował 
przebieg wyrównany stanów wody lub niewielkie wahania, poza odcinkami pozostającymi 
pod wpływem urządzeń piętrzących i zbiorników retencyjnych (
górna Widawa, dolny i środkowy Bóbr z Kwisą). Z kolei w niektórych zlewniach 
odwadniających Sudety Zachodnie (Łomnica, Kamie
na początku okresu stany wody ulegały nieznacznym wahaniom, w połowie okresu 
uformowała się nieduża fala wezbraniowa po
wody miały tendencję spadkową bądź ulegały niewielkim wahaniom.

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

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie wzrosty stanów wody, 
lokalnie stabilizację i spadki. Wzrosty stanów wody s
odpływów ze zbiorników Poraj i Jeziorsko, a także w wyniku wystąpienia opadów 
atmosferycznych. Na środkowej Warcie występowały wahania stanów wody, na odcinku 
dolnym, aż do ujścia obserwowano spadki i stabilizację stanów wody. 
przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (
alarmowy (co związane było
Dębe (rzeka Swędrnia) i Kręciwilk (

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody. 
Na wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec, Czarnków (
Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze. 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały g
wody. 

Prognoza: 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry
wahaniom w strefach wody średniej i niskiej
i przejściowo w strefie stanów wysokich. W warunkach prognozowanych opadów deszczu, 
zwłaszcza w zlewni górnej Odry, możliwe są przejściowe wzrosty stanów wody do strefy 
wody wysokiej. Na odcinkach rzek poniżej zbiorników retencyjnych i urządzeń piętrzących 
(głównie: Bystrzyca, środkowy i dolny Bóbr z Kwisą oraz Odra poniżej Brzegu Dolnego) 
możliwe są kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie spadki i stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej 
Jeziorska do wodowskazu Poznań występować będą wzrosty stanów wody związane głównie 
ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Na odcinku od Obornik do ujścia rzeki prognozuje się  
stabilizację i spadki stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią głównie wahania i spadki 
stanów wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody niskiej 
i średniej, lokalnie wysokiej. Na stacji Dębe (
utrzymywanie się stanu ostrzegawczego. Na stacji Bledzew (
stanów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie 
– związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych.
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W większości zlewni dopływów Odry środkowej w całym okresie dominował 
przebieg wyrównany stanów wody lub niewielkie wahania, poza odcinkami pozostającymi 
pod wpływem urządzeń piętrzących i zbiorników retencyjnych (rzeki: Kłodnica, Bystrzyca, 

i środkowy Bóbr z Kwisą). Z kolei w niektórych zlewniach 
odwadniających Sudety Zachodnie (Łomnica, Kamienna, Witka, górna Nysa Łużycka)
na początku okresu stany wody ulegały nieznacznym wahaniom, w połowie okresu 
uformowała się nieduża fala wezbraniowa po opadach deszczu a z końcem 
wody miały tendencję spadkową bądź ulegały niewielkim wahaniom. 

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 wzrosty stanów wody, 
lokalnie stabilizację i spadki. Wzrosty stanów wody spowodowane były zwiększeniem 
odpływów ze zbiorników Poraj i Jeziorsko, a także w wyniku wystąpienia opadów 
atmosferycznych. Na środkowej Warcie występowały wahania stanów wody, na odcinku 
dolnym, aż do ujścia obserwowano spadki i stabilizację stanów wody. 
przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (rzeka Obra) przekroczony był stan 

było z pracą urządzeń hydrotechnicznych) a na wodowskazach: 
Swędrnia) i Kręciwilk (rzeka Warta) przekroczone były stany ostrzegawcze.

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody. 
Na wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec, Czarnków (rzeka Noteć) oraz Ptus
Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze.  

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały głównie wahania stanów 

orzeczu górnej i środkowej Odry ciągu najbliższych dni
trefach wody średniej i niskiej a na odcinku skanalizowanym lokalnie 

i przejściowo w strefie stanów wysokich. W warunkach prognozowanych opadów deszczu, 
cza w zlewni górnej Odry, możliwe są przejściowe wzrosty stanów wody do strefy 

wody wysokiej. Na odcinkach rzek poniżej zbiorników retencyjnych i urządzeń piętrzących 
(głównie: Bystrzyca, środkowy i dolny Bóbr z Kwisą oraz Odra poniżej Brzegu Dolnego) 

iwe są kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody.  

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie spadki i stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej 

wodowskazu Poznań występować będą wzrosty stanów wody związane głównie 
ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Na odcinku od Obornik do ujścia rzeki prognozuje się  
stabilizację i spadki stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią głównie wahania i spadki 

w wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody niskiej 
i średniej, lokalnie wysokiej. Na stacji Dębe (rzeka Swędrnia) prognozowane jest 
utrzymywanie się stanu ostrzegawczego. Na stacji Bledzew (rzeka Obra) możliwe są wahania 

ów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie 
związane głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

W większości zlewni dopływów Odry środkowej w całym okresie dominował 
przebieg wyrównany stanów wody lub niewielkie wahania, poza odcinkami pozostającymi 

Kłodnica, Bystrzyca, 
i środkowy Bóbr z Kwisą). Z kolei w niektórych zlewniach 

nna, Witka, górna Nysa Łużycka)  
na początku okresu stany wody ulegały nieznacznym wahaniom, w połowie okresu 

a z końcem tygodnia stany 

Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
owych i ostrzegawczych włącznie. Na Odrze 

 

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie wzrosty stanów wody, 
powodowane były zwiększeniem 

odpływów ze zbiorników Poraj i Jeziorsko, a także w wyniku wystąpienia opadów 
atmosferycznych. Na środkowej Warcie występowały wahania stanów wody, na odcinku 
dolnym, aż do ujścia obserwowano spadki i stabilizację stanów wody. Na dopływach 
przeważały wahania stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą 

Obra) przekroczony był stan 
a na wodowskazach:  

Warta) przekroczone były stany ostrzegawcze. 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody.  
Noteć) oraz Ptusza i Piła (rzeka 

ównie wahania stanów 

najbliższych dni będą ulegały 
a na odcinku skanalizowanym lokalnie  

i przejściowo w strefie stanów wysokich. W warunkach prognozowanych opadów deszczu, 
cza w zlewni górnej Odry, możliwe są przejściowe wzrosty stanów wody do strefy 

wody wysokiej. Na odcinkach rzek poniżej zbiorników retencyjnych i urządzeń piętrzących 
(głównie: Bystrzyca, środkowy i dolny Bóbr z Kwisą oraz Odra poniżej Brzegu Dolnego) 

zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko prognozowane 
są głównie wzrosty stanów wody, lokalnie spadki i stabilizacja. W środkowym biegu, poniżej 

wodowskazu Poznań występować będą wzrosty stanów wody związane głównie 
ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Na odcinku od Obornik do ujścia rzeki prognozuje się  
stabilizację i spadki stanów wody. Na dopływach Warty wystąpią głównie wahania i spadki 

w wody. Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody niskiej  
Swędrnia) prognozowane jest 

Obra) możliwe są wahania 
ów wody w strefie stanów wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie 
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Na Noteci prognozowane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Noteci 
prognozowane są spadki i stabi
wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków i Gościmiec 
(rzeka Noteć) prognozowane jest utrzymywanie się stanów ostrzegawczych.

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej
są wzrosty i stabilizacja stanów wody.

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo
wiatry głównie z sektora południowo 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 19°C) obserwowano 12 i 16 IX. Maksymalna 
temperatura równa 20°C wystąpiła 16 IX na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minimalna 
wyniosła 3,7°C i została zarejestrowana 17 IX 

Pod koniec tygodnia notowano znaczące opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe opady 
wystąpiły na Żuławach i w zlewni rzeki Pasłęk
w wysokości 53,1 mm zarejestrowano 18 IX na stacji w Braniewie. 

Od początku tygodnia aż do dnia 17 IX
w strefie stanów wysokich i średnich. W ostatnich dwóch dniach odnotowano intensywne 
opady deszczu, które spowodowały znaczne dobowe wzrosty stanów wody we wschodniej 
części obszaru. Największe przyrosty (powyżej 160 cm) obserwowano w t
rzeki Pasłęka. Najwyższy dobowy przyrost stanu wody ró
na wodowskazie w Pierzchałach. Absolutne maksimum zostało przekroczone na 
wodowskazach: Pasłęka, Nowe Sadłuki i Kalisty. 

Stany alarmowe przekroczone są na stacjach (stan z dnia 19 IX godzina 06:00 UTC): Pasłęk, 
Nowe Sadłuki, Łozy, Braniewo, Żukowo, Kalisty. Natomiast stan
są na stacjach w Charnowie (
Radunia), Pierzchałach (rzeka
Warmińska). 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu RP oraz w ujściowym odcinku Wisły i Odry prognozuje 
się niewielkie wahania poziomów wody w górnej strefie stanów średnich, lokalnie wysokich 
z nieznaczną tendencją wzrostową. Na Zalewie Szczecińskim i  Wiślanym oraz na 
Przymorza zlokalizowanych w zachodniej części 
w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych we wschodniej części 
oraz na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej prognozuje się n
wody w strefie stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów średnich. W Charnowie na
Słupia oraz w Goręczynie na 
ostrzegawcze. Lokalnie na Żuławach i na rzekach uchodzących do Zalewu 
wody będą utrzymywały się powyżej st
utrzymają się do 20 IX, natomiast ostrzegawcze do 21 IX.
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Na Noteci prognozowane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Noteci 
prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach 
wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków i Gościmiec 

Noteć) prognozowane jest utrzymywanie się stanów ostrzegawczych.

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubic, do wodowskazu Bielinek prognozowane 
są wzrosty i stabilizacja stanów wody. 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

ad Bałtykiem Południowym i Południowo – Wschodnim dominowały umiarkowane i silne 
y głównie z sektora południowo – zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 19°C) obserwowano 12 i 16 IX. Maksymalna 
temperatura równa 20°C wystąpiła 16 IX na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minimalna 
wyniosła 3,7°C i została zarejestrowana 17 IX  na stacji w Szczecinie. 

tygodnia notowano znaczące opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe opady 
uławach i w zlewni rzeki Pasłęka (powyżej 40 mm). Maksymalny opad dobowy 

rejestrowano 18 IX na stacji w Braniewie.  

tygodnia aż do dnia 17 IX na całym obszarze poziomy wody wahały się głównie 
w strefie stanów wysokich i średnich. W ostatnich dwóch dniach odnotowano intensywne 

re spowodowały znaczne dobowe wzrosty stanów wody we wschodniej 
obszaru. Największe przyrosty (powyżej 160 cm) obserwowano w t

. Najwyższy dobowy przyrost stanu wody równy 223 cm zanotowano 19 IX 
Pierzchałach. Absolutne maksimum zostało przekroczone na 

wodowskazach: Pasłęka, Nowe Sadłuki i Kalisty.  

Stany alarmowe przekroczone są na stacjach (stan z dnia 19 IX godzina 06:00 UTC): Pasłęk, 
Nowe Sadłuki, Łozy, Braniewo, Żukowo, Kalisty. Natomiast stany ostrzegawcze przekroczone 

w Charnowie (rzeka Słupia), Wejherowie (rzeka Reda), Goręczynie (
a Pasłęka), Bornitach (rzeka Wałsza) i Krośnie (

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu RP oraz w ujściowym odcinku Wisły i Odry prognozuje 
się niewielkie wahania poziomów wody w górnej strefie stanów średnich, lokalnie wysokich 
z nieznaczną tendencją wzrostową. Na Zalewie Szczecińskim i  Wiślanym oraz na 
Przymorza zlokalizowanych w zachodniej części obszaru poziomy wody będą układały się 
w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych we wschodniej części 
oraz na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej prognozuje się niewielkie spadki poziomów 
wody w strefie stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów średnich. W Charnowie na

oraz w Goręczynie na rzece Radunia poziomy wody będą nadal przekraczały stany 
ostrzegawcze. Lokalnie na Żuławach i na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego poziomy 
wody będą utrzymywały się powyżej stanu alarmowego. Na rzece Pasłęk
utrzymają się do 20 IX, natomiast ostrzegawcze do 21 IX. 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

Na Noteci prognozowane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach Noteci 
lizacja stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach 

wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków i Gościmiec 
Noteć) prognozowane jest utrzymywanie się stanów ostrzegawczych. 

do wodowskazu Bielinek prognozowane  

oraz zlewnia Zalewu 

im dominowały umiarkowane i silne 

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 19°C) obserwowano 12 i 16 IX. Maksymalna 
temperatura równa 20°C wystąpiła 16 IX na stacji w Nowej Pasłęce. Temperatura minimalna 

tygodnia notowano znaczące opady atmosferyczne. Najwyższe dobowe opady 
(powyżej 40 mm). Maksymalny opad dobowy 

obszarze poziomy wody wahały się głównie 
w strefie stanów wysokich i średnich. W ostatnich dwóch dniach odnotowano intensywne 

re spowodowały znaczne dobowe wzrosty stanów wody we wschodniej 
obszaru. Największe przyrosty (powyżej 160 cm) obserwowano w tym czasie w zlewni 

wny 223 cm zanotowano 19 IX  
Pierzchałach. Absolutne maksimum zostało przekroczone na 

Stany alarmowe przekroczone są na stacjach (stan z dnia 19 IX godzina 06:00 UTC): Pasłęk, 
y ostrzegawcze przekroczone 

Reda), Goręczynie (rzeka 
Wałsza) i Krośnie (rzeka Drwęca 

W ciągu najbliższej doby na Wybrzeżu RP oraz w ujściowym odcinku Wisły i Odry prognozuje 
się niewielkie wahania poziomów wody w górnej strefie stanów średnich, lokalnie wysokich  
z nieznaczną tendencją wzrostową. Na Zalewie Szczecińskim i  Wiślanym oraz na rzekach 

poziomy wody będą układały się  
w strefie stanów średnich. Na rzekach Przymorza zlokalizowanych we wschodniej części  

iewielkie spadki poziomów 
wody w strefie stanów wysokich, lokalnie do strefy stanów średnich. W Charnowie na rzece 

poziomy wody będą nadal przekraczały stany 
Wiślanego poziomy 
ka stany alarmowe 
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 12 września 
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Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
12 września - 19 września 2017 r.) 

 

NSTYTUT BADAWCZY 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 12 września 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

12 września - 19 września 2017 r.) 

 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

oraz wybrane maksymalne 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 12 września 
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Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

nych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  
12 września - 19 września 2017 r.) 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

 

 



 

 

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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Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 
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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