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1. Sytuacja hydrologiczna
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w okresie 19
stopniowy spadek średniej temperatury powietrza, jednakże od 25 IX zaczęła ona wzrastać. 
Przez większość okresu temperatura ksz
W nocy 21 i 22 IX na szczytach gór
odnotowano 23 IX w miejscowości Cicibór 
obserwowano praktycznie przez cały 

Największe dobowe sumy opadów
powyżej 100 mm (przeważnie w zlewni Dunajca). W okresie 22
lokalnie przekraczały 30 milimetrów
20 milimetrów. 24 IX najwyższe 
i swoim zasięgiem objęły wschodnią część 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
nieznaczny wzrost temperatury powietrza. Najniższe minimalne dobowe temperatu
powietrza notowane w dniach 20 i 21 I
temperatury w drugiej połowie okresu miejscami nieznacznie przekraczały 20
Opady deszczu obserwowano na całym obszarze, jedynie 23 i 24 IX w zlewni Narwi był 
bezopadowy. Największe opady zanotowano w dniu 
ok. 40 milimetrów w zlewni Pilicy).

Po długotrwałych i intensywnych opadach, jakie miały miejsce w minionym okresie, 
na dopływach Wisły po Dęblin pr
i gwałtowne wzrosty poziomu wody
przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. W wyniku spływu wód opadowych 
oraz zwiększonych zrzutów ze zbiorników, najintensywniejszy przebieg zjawisko
miejsce na rzekach w województwie śląskim i małopolskim. Natomiast na rzekach
zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, wzrosty 
poziomu wody zaznaczyły się na ogół w strefie stanów średnich, jedynie punktowo poziom
wody wzrósł powyżej stanów ostrzegawczych (w województwie świętokrzyski

Od 25 IX na większości rzek 
bądź wahania stanów wody które wynikały z pracy urządzeń hydrotechnicznych. 
Jednocześnie, w całej zlewni Wisły po Dęblin, zwiększone odpływy ze zbiorników 
retencyjnych (i ich dynamiczne zmiany) miały nadal znaczący wpływ na kształtowanie się 
sytuacji hydrologicznej (26 IX godz.
w Mizerowie – Borkach stan wody utrzymywał się powyżej stanu alarmowego, a na 
Pszczynka w Pszczynie i Brynica
Na rzekach województwa lubelskiego w zlewni Wieprza w dniach 21
obserwowano wzrost a następni
Na Wiśle po Dęblin od 21 IX obserwowano przemieszanie się  fali wezbraniowej, w wyniku 
której wzrosty poziomu wody zaznaczały się powyżej stanów ostrzegawczych w kolejnych 
profilach wodowskazowych. W Krakowi
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Sytuacja hydrologiczna 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w okresie 19-24 I
stopniowy spadek średniej temperatury powietrza, jednakże od 25 IX zaczęła ona wzrastać. 
Przez większość okresu temperatura kształtowała się w przedziale 9°C

22 IX na szczytach gór temperatura zbliżyła się do 0°C. Najwyżs
w miejscowości Cicibór i wynosiła ona 18,9°C. Opady atmosferyczne 

obserwowano praktycznie przez cały okres. Dopiero 25 IX odnotowano jedynie

Największe dobowe sumy opadów wystąpiły w okresie 20-21 IX i miejscami
powyżej 100 mm (przeważnie w zlewni Dunajca). W okresie 22-23 IX dobowe sumy opadów 
lokalnie przekraczały 30 milimetrów a na ogół kształtowały się od 10 milimetrów do około 

. 24 IX najwyższe dobowe sumy opadów wynosiły około 20 m
ęły wschodnią część obszaru. Na szczytach gór wystąpiły opady śniegu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
nieznaczny wzrost temperatury powietrza. Najniższe minimalne dobowe temperatu

w dniach 20 i 21 IX wynosiły lokalnie poniżej 5˚C. Maksymalne dobowe
w drugiej połowie okresu miejscami nieznacznie przekraczały 20

Opady deszczu obserwowano na całym obszarze, jedynie 23 i 24 IX w zlewni Narwi był 
ajwiększe opady zanotowano w dniu 21 IX (maksymalnie do 

w zlewni Pilicy). 

Po długotrwałych i intensywnych opadach, jakie miały miejsce w minionym okresie, 
na dopływach Wisły po Dęblin praktycznie przez cały okres (20-24 IX) not
i gwałtowne wzrosty poziomu wody, przeważnie do sfery stanów wysokich, z licznymi 
przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. W wyniku spływu wód opadowych 
oraz zwiększonych zrzutów ze zbiorników, najintensywniejszy przebieg zjawisko
miejsce na rzekach w województwie śląskim i małopolskim. Natomiast na rzekach

na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, wzrosty 
poziomu wody zaznaczyły się na ogół w strefie stanów średnich, jedynie punktowo poziom
wody wzrósł powyżej stanów ostrzegawczych (w województwie świętokrzyski

w zlewni Wisły po Dęblin, zaznaczyła się tendencja spadkowa 
bądź wahania stanów wody które wynikały z pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

całej zlewni Wisły po Dęblin, zwiększone odpływy ze zbiorników 
retencyjnych (i ich dynamiczne zmiany) miały nadal znaczący wpływ na kształtowanie się 

ji hydrologicznej (26 IX godz. 06:00 UTC: na rzece Brynica w Brynicy i Pszczynka 
ach stan wody utrzymywał się powyżej stanu alarmowego, a na 

Pszczynka w Pszczynie i Brynica w Kozłowej Górze powyżej stanu ostrzegawczego). 
Na rzekach województwa lubelskiego w zlewni Wieprza w dniach 21-

a następnie spadek poziomu wody w strefie stanów średnich. 
Na Wiśle po Dęblin od 21 IX obserwowano przemieszanie się  fali wezbraniowej, w wyniku 
której wzrosty poziomu wody zaznaczały się powyżej stanów ostrzegawczych w kolejnych 

lach wodowskazowych. W Krakowie kulminacja fali wezbraniowej miała miejsce 

NSTYTUT BADAWCZY 
ETEOROLOGICZNA 

24 IX obserwowano 
stopniowy spadek średniej temperatury powietrza, jednakże od 25 IX zaczęła ona wzrastać. 

tałtowała się w przedziale 9°C-14°C.  
temperatura zbliżyła się do 0°C. Najwyższą temperaturę 

°C. Opady atmosferyczne 
jedynie ślad opadu.  

21 IX i miejscami wyniosły 
dobowe sumy opadów 

milimetrów do około  
wynosiły około 20 milimetrów  

obszaru. Na szczytach gór wystąpiły opady śniegu.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
nieznaczny wzrost temperatury powietrza. Najniższe minimalne dobowe temperatury 

aksymalne dobowe 
w drugiej połowie okresu miejscami nieznacznie przekraczały 20˚C.  

Opady deszczu obserwowano na całym obszarze, jedynie 23 i 24 IX w zlewni Narwi był 
21 IX (maksymalnie do  

Po długotrwałych i intensywnych opadach, jakie miały miejsce w minionym okresie,  
24 IX) notowano znaczne  

przeważnie do sfery stanów wysokich, z licznymi 
przekroczeniami stanów ostrzegawczych i alarmowych. W wyniku spływu wód opadowych 
oraz zwiększonych zrzutów ze zbiorników, najintensywniejszy przebieg zjawisko to miało 
miejsce na rzekach w województwie śląskim i małopolskim. Natomiast na rzekach 

na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego, wzrosty 
poziomu wody zaznaczyły się na ogół w strefie stanów średnich, jedynie punktowo poziom 
wody wzrósł powyżej stanów ostrzegawczych (w województwie świętokrzyskim).  

w zlewni Wisły po Dęblin, zaznaczyła się tendencja spadkowa 
bądź wahania stanów wody które wynikały z pracy urządzeń hydrotechnicznych. 

całej zlewni Wisły po Dęblin, zwiększone odpływy ze zbiorników 
retencyjnych (i ich dynamiczne zmiany) miały nadal znaczący wpływ na kształtowanie się 

rzece Brynica w Brynicy i Pszczynka  
ach stan wody utrzymywał się powyżej stanu alarmowego, a na rzece 

w Kozłowej Górze powyżej stanu ostrzegawczego).  
-26 IX początkowo 

e spadek poziomu wody w strefie stanów średnich.  
Na Wiśle po Dęblin od 21 IX obserwowano przemieszanie się  fali wezbraniowej, w wyniku 
której wzrosty poziomu wody zaznaczały się powyżej stanów ostrzegawczych w kolejnych 

kulminacja fali wezbraniowej miała miejsce  
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23 IX  w godzinach wieczornych), 
(popołudniu) a w Zawichoście 

Na koniec okresu, na Wiśle powyżej ujścia Sanu
(przy przekroczonych jeszcze stanach ostrzegawczych w profilach: Szczucin, Koło, 
Sandomierz). Na odcinku Wisły poniżej ujścia Sanu występowały dalsze wzrosty w dolnej 
części strefy stanów wysokich (przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w prof
Zawichost). 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano na ogół wzrosty stanu wody spowodowane 
spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Poziom wody układał się początkowo 
w strefie wody średniej lokalnie w niskiej a pod koniec okresu 
wody wysokiej, na pozostałym odcinku w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły 
powyższego odcinka przez większą część okresu obserwowano wzrosty poziomu wody 
związane z zaistniałymi opadami deszczu, natomiast w ostatnich dwó
wahania stanów wody spowodowane przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach 
oraz miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu całego okresu ilość posterunków z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi 
i alarmowymi zwiększała się. W ostatnim dniu p
na rzekach: Wkra w Trzcińcu, Mławka w Szreńsku, Drwęca w Rodzonemo oraz Brda
w Ciecholewach. Przekroczenie stanu ostrzegawczego 
Pilicy, Bzury i Drwęcy.  

Poziom wody układał się w str
W zlewni Bugu po Krzyczew stopniowo poziom wody wzrastał w strefie stanów niskich 
i średnich. W zlewni Narwi w pierwszej części okresu, a na Biebrzy oraz lokalnie na 
dopływach dolnej Narwi w c
wahania poziomu wody w strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej, wywołane spływem 
wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Lokalnie na lewobrzeżnych 
dopływach dolnej Narwi oraz dopływach Bie
Od 24 IX stany wody zaczęły się stabilizować
i dopływów Biebrzy opadać. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej, w zlewni Węgorapy lokalnie także w strefie wody średniej. Do 20 IX, a na 
Guber do 23 IX, obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, związane głównie 
ze spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. W kolejnych dniach 
notowano spadki poziomu wody, na
Łynie poniżej stanu ostrzegawczego. Na górnych odcinkach Łyny oraz Węgorapy tendencję 
spadkową poziomu wody notowano w ciągu całego okresu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby na Wiśle p
spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych 
stanach ostrzegawczych w profilach Sandomierz i Zawichost. Na Wiśle w Jawiszowicach 
poziom wody opadnie poniżej stanu 
ostrzegawczym. W profilu Goczałkowice poziom wody będzie obniżał się przy nadal 
przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na Wiśle od ujścia
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w godzinach wieczornych), w Karsach – 24 IX (koło południa), w Sandomierzu 
(popołudniu) a w Zawichoście – 26 IX (nad ranem).  

Na koniec okresu, na Wiśle powyżej ujścia Sanu, zaznaczała się tendenc
(przy przekroczonych jeszcze stanach ostrzegawczych w profilach: Szczucin, Koło, 
Sandomierz). Na odcinku Wisły poniżej ujścia Sanu występowały dalsze wzrosty w dolnej 
części strefy stanów wysokich (przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w prof

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano na ogół wzrosty stanu wody spowodowane 
spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Poziom wody układał się początkowo 
w strefie wody średniej lokalnie w niskiej a pod koniec okresu - do ujścia Narw
wody wysokiej, na pozostałym odcinku w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły 
powyższego odcinka przez większą część okresu obserwowano wzrosty poziomu wody 
związane z zaistniałymi opadami deszczu, natomiast w ostatnich dwóch dniach notowano

spowodowane przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach 
oraz miejscami pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu całego okresu ilość posterunków z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi 
i alarmowymi zwiększała się. W ostatnim dniu przekroczenie stanu alarmowego zanotowano
na rzekach: Wkra w Trzcińcu, Mławka w Szreńsku, Drwęca w Rodzonemo oraz Brda

rzekroczenie stanu ostrzegawczego zarejestrowano 

Poziom wody układał się w strefie wody wysokiej, lokalnie w strefie wody średniej i niskiej. 
W zlewni Bugu po Krzyczew stopniowo poziom wody wzrastał w strefie stanów niskich 
i średnich. W zlewni Narwi w pierwszej części okresu, a na Biebrzy oraz lokalnie na 
dopływach dolnej Narwi w ciągu całego okresu, obserwowano na ogół wzrosty, bądź 

w strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej, wywołane spływem 
wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Lokalnie na lewobrzeżnych 
dopływach dolnej Narwi oraz dopływach Biebrzy zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 

y wody zaczęły się stabilizować a następnie na większości dopływów Narwi 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wni Węgorapy lokalnie także w strefie wody średniej. Do 20 IX, a na 

do 23 IX, obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, związane głównie 
ze spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. W kolejnych dniach 

poziomu wody, na rzece Guber poniżej stanu alarmowego, a na środkowej 
Łynie poniżej stanu ostrzegawczego. Na górnych odcinkach Łyny oraz Węgorapy tendencję 
spadkową poziomu wody notowano w ciągu całego okresu.  

W ciągu najbliższej doby na Wiśle po ujście rzeki Kamienna spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych 
stanach ostrzegawczych w profilach Sandomierz i Zawichost. Na Wiśle w Jawiszowicach 
poziom wody opadnie poniżej stanu alarmowego przy nadal przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. W profilu Goczałkowice poziom wody będzie obniżał się przy nadal 
przekroczonym stanie ostrzegawczym. Na Wiśle od ujścia rzeki Kamienna

NSTYTUT BADAWCZY 
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Sandomierzu – 25 IX 

zaznaczała się tendencja spadkowa  
(przy przekroczonych jeszcze stanach ostrzegawczych w profilach: Szczucin, Koło, 
Sandomierz). Na odcinku Wisły poniżej ujścia Sanu występowały dalsze wzrosty w dolnej 
części strefy stanów wysokich (przy przekroczonym stanie ostrzegawczym w profilu 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano na ogół wzrosty stanu wody spowodowane 
spływem wód opadowych z górnej części zlewni. Poziom wody układał się początkowo  

do ujścia Narwi w strefie 
wody wysokiej, na pozostałym odcinku w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły 
powyższego odcinka przez większą część okresu obserwowano wzrosty poziomu wody 

ch dniach notowano 
spowodowane przemieszczaniem się wód opadowych w zlewniach 

W ciągu całego okresu ilość posterunków z przekroczonymi stanami ostrzegawczymi  
rzekroczenie stanu alarmowego zanotowano 

na rzekach: Wkra w Trzcińcu, Mławka w Szreńsku, Drwęca w Rodzonemo oraz Brda  
zarejestrowano lokalnie w zlewni 

efie wody wysokiej, lokalnie w strefie wody średniej i niskiej. 
W zlewni Bugu po Krzyczew stopniowo poziom wody wzrastał w strefie stanów niskich  
i średnich. W zlewni Narwi w pierwszej części okresu, a na Biebrzy oraz lokalnie na 

obserwowano na ogół wzrosty, bądź 
w strefie wody średniej oraz dolnej wysokiej, wywołane spływem 

wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Lokalnie na lewobrzeżnych 
brzy zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 

a następnie na większości dopływów Narwi  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wni Węgorapy lokalnie także w strefie wody średniej. Do 20 IX, a na rzece 

do 23 IX, obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, związane głównie 
ze spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. W kolejnych dniach 

poniżej stanu alarmowego, a na środkowej 
Łynie poniżej stanu ostrzegawczego. Na górnych odcinkach Łyny oraz Węgorapy tendencję 

spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich przy nadal przekroczonych 
stanach ostrzegawczych w profilach Sandomierz i Zawichost. Na Wiśle w Jawiszowicach 

alarmowego przy nadal przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. W profilu Goczałkowice poziom wody będzie obniżał się przy nadal 

rzeki Kamienna po Dęblin 
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spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w dolnej 
wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Na dopływach Wisły po Dęblin 
spodziewana jest na ogół tendencja spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich i w strefie stanów średnich. W profilach, w których
znajduje się powyżej stanu alarmowego i ostrzegawczego, w ciągu kolejnej doby
będzie się stopniowo obniżał. 

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew w ciągu najbliższych dni przewiduje 
się wahania stanów wody związane z przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części 
zlewni i z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody wysokiej i średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły wraz ze zlewnią 
rzeki Narew przewiduje się stabilizację i opadanie stanów
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie 
wody wysokiej i średniej, lokalnie w strefie wody niskiej, a w zlewni Narwi tylko w strefie 
wody średniej i dolnej wysokiej. W ciągu najbliższych dni obecne przekroczenia stanów 
alarmowych i ostrzegawczych na ogół będą się utrzymywać. W zlewni Bugu po Krzyczew 
prognozuje się na ogół wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich.

W zlewniach rzek Łyna i Węgorapa
poziomu wody w strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na 
poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego.

 

Dorzecze Odry 

W całym dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady deszczu. W pierwszej połowie 
okresu opady deszczu dość duże i lokalnie duże
objęły południowo – wschodnią
przemieszczały się w kierunku zachodnim obejmując całą zlewnię Odry. Pod koniec okresu 
dość duże sumy opadów występowały w zachodniej część dorzecza Odry. Na pozostałym 
obszarze notowano opady małe i u

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
okresie. Najwyższą sumę opadu dobowego 
Dobryszyce (Widawka) dnia 21 IX.

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się po
i stopniowo przechodziły do strefy stanów wysokich osiągając i przekraczając stany 
ostrzegawcze.  

Na skanalizowanym i środkowym odcinku Odry do Nowej Soli stany wody układały się 
w strefach wody średniej i wysokiej, w Ujściu Nysy i Głogowie przejściowo powyżej stanów 
ostrzegawczych. Na Odrze od Nowej Soli do Słubic stany wody utrzymywały się w strefach
wody niskiej i średniej, pod koniec okresu lokalnie w strefie wody wysokiej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody 
średniej, lokalnie w strefach wody wysokiej i niskiej.

Utrzymujące się prawie cały 
cykliczne zasilanie wód górnej Odry i jej dopływów. Od początku okresu stany wody ulegały 
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spodziewany jest dalszy wzrost poziomu wody w dolnej części strefy stanów wysokich, 
wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Na dopływach Wisły po Dęblin 
spodziewana jest na ogół tendencja spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
wysokich i w strefie stanów średnich. W profilach, w których aktualnie poziom wody 
znajduje się powyżej stanu alarmowego i ostrzegawczego, w ciągu kolejnej doby
będzie się stopniowo obniżał.  

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew w ciągu najbliższych dni przewiduje 
związane z przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części 

zlewni i z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody wysokiej i średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły wraz ze zlewnią 

ię stabilizację i opadanie stanów wody oraz lokalne wahania 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie 
wody wysokiej i średniej, lokalnie w strefie wody niskiej, a w zlewni Narwi tylko w strefie 

iej i dolnej wysokiej. W ciągu najbliższych dni obecne przekroczenia stanów 
alarmowych i ostrzegawczych na ogół będą się utrzymywać. W zlewni Bugu po Krzyczew 
prognozuje się na ogół wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich.

rzek Łyna i Węgorapa w ciągu najbliższych dni prognozuje się na ogół opadanie 
poziomu wody w strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na rzece Guber w Prośnie przewiduje się spadek 

poniżej stanu ostrzegawczego. 

całym dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady deszczu. W pierwszej połowie 
dość duże i lokalnie duże, o natężeniu umiarkowanym 
wschodnią część dorzecza Odry. W kolejnych dniach opady deszczu 

przemieszczały się w kierunku zachodnim obejmując całą zlewnię Odry. Pod koniec okresu 
dość duże sumy opadów występowały w zachodniej część dorzecza Odry. Na pozostałym 
obszarze notowano opady małe i umiarkowane.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały w całym 
okresie. Najwyższą sumę opadu dobowego w wysokości 42,9 mm zanotowano na stacji 

dnia 21 IX. 

Stany wody na górnej Odrze utrzymywały się początkowo w strefie wody średniej 
stopniowo przechodziły do strefy stanów wysokich osiągając i przekraczając stany 

Na skanalizowanym i środkowym odcinku Odry do Nowej Soli stany wody układały się 
w strefach wody średniej i wysokiej, w Ujściu Nysy i Głogowie przejściowo powyżej stanów 
ostrzegawczych. Na Odrze od Nowej Soli do Słubic stany wody utrzymywały się w strefach
wody niskiej i średniej, pod koniec okresu lokalnie w strefie wody wysokiej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody 
średniej, lokalnie w strefach wody wysokiej i niskiej. 

Utrzymujące się prawie cały tydzień opady deszczu o zmiennym natężeniu powodowały 
cykliczne zasilanie wód górnej Odry i jej dopływów. Od początku okresu stany wody ulegały 
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części strefy stanów wysokich, 
wywołany przemieszczaniem się fali wezbraniowej. Na dopływach Wisły po Dęblin 
spodziewana jest na ogół tendencja spadkowa poziomu wody w dolnej części strefy stanów 

aktualnie poziom wody 
znajduje się powyżej stanu alarmowego i ostrzegawczego, w ciągu kolejnej doby stan wody 

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew w ciągu najbliższych dni przewiduje 
związane z przemieszczaniem się wody opadowej z górnej części 

zlewni i z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku. Poziom wody układał się będzie 
w strefie wody wysokiej i średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły wraz ze zlewnią 

wody oraz lokalne wahania 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie 
wody wysokiej i średniej, lokalnie w strefie wody niskiej, a w zlewni Narwi tylko w strefie 

iej i dolnej wysokiej. W ciągu najbliższych dni obecne przekroczenia stanów 
alarmowych i ostrzegawczych na ogół będą się utrzymywać. W zlewni Bugu po Krzyczew 
prognozuje się na ogół wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

w ciągu najbliższych dni prognozuje się na ogół opadanie 
poziomu wody w strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, lokalnie zakłócone 

w Prośnie przewiduje się spadek 

całym dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady deszczu. W pierwszej połowie 
, o natężeniu umiarkowanym lokalnie silnym, 

część dorzecza Odry. W kolejnych dniach opady deszczu 
przemieszczały się w kierunku zachodnim obejmując całą zlewnię Odry. Pod koniec okresu 
dość duże sumy opadów występowały w zachodniej część dorzecza Odry. Na pozostałym 

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

zątkowo w strefie wody średniej  
stopniowo przechodziły do strefy stanów wysokich osiągając i przekraczając stany 

Na skanalizowanym i środkowym odcinku Odry do Nowej Soli stany wody układały się  
w strefach wody średniej i wysokiej, w Ujściu Nysy i Głogowie przejściowo powyżej stanów 
ostrzegawczych. Na Odrze od Nowej Soli do Słubic stany wody utrzymywały się w strefach 
wody niskiej i średniej, pod koniec okresu lokalnie w strefie wody wysokiej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody 

tydzień opady deszczu o zmiennym natężeniu powodowały 
cykliczne zasilanie wód górnej Odry i jej dopływów. Od początku okresu stany wody ulegały 
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wahaniom z tendencją wzrostową
Odrze (w Chałupkach, Krzyżanowicach i
Pod koniec okresu stany wody w zlewni górnej Odry opadały. Na Odrze skanalizowanej 
i środkowej w pierwszej części tygodnia stany wody ulegały wahaniom, szczególnie na 
odcinku Brzeg Dolny – Ścinawa spowodowanym pracą jazu w Brzegu Dolnym. W drugiej 
połowie okresu Odrą skanalizowaną przemieszczało się wezbranie o dwóch szczytach. 
Aktualnie wezbranie przemieszcza się swobodnie płynącym odcinkiem Odry. 

W zlewniach dopływów środkowej Odry obserwowa
wyrównany przebieg stanów wody. Na początku tygodnia po opadach deszczu  wzrosty 
zaznaczyły się w zlewniach prawostronnych dopływów Odry. W Gliwicach na Kłodnicy 
i w Korzeńsku na rzece Orla
połowie tygodnia kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty spowodowane opadami deszczu 
wystąpiły na rzekach Ślęza i Oława
i Baryczy (z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Odolanowie n
na rzece Orla). Przez cały okres stan wody w Kamionce na Straduni utrzymywał się powyżej 
stanu ostrzegawczego. Lokalnie stany wody ulegały wahaniom związanym z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się g
wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej poniżej 
Słubic stany wody układały się w strefie wody średniej.

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano na poc
spadki i lokalnie wzrosty stanów wody. W następnych dniach zaznacz
stanów wody a w ostatnich dniach spadki i stabilizacja. Wzrosty stanów wody spowodowane 
były zwiększeniem odpływu ze zbiornika Poraj, a także wystąpi
Poniżej zbiornika Jeziorsko występow
cyklicznym zwiększaniem odpływu ze zbiornika

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu na środkowym i ujściowym
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. W następnych dniach wzrosty 
zaznaczyły się już na całym odcinku rzeki. Na dopływach przeważały głównie wahania stanów 
wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotec
Na wodowskazach: Dębe (
(rzeka Łużyca), Łask (rzeka 
ostrzegawcze. 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów w
niewielkie wzrosty. Na wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (
były stany ostrzegawcze.  

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały gównie wzrosty stanów 
wody, lokalnie spadki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie miał tendencję spadkową 
w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry mogą występować 
lokalne wahania stanu wody spowodowane pracą urządz
będzie tendencja spadkowa, wyraźniejsza poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej, w strefach wody 
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wahaniom z tendencją wzrostową, aż do wystąpienia przekroczeń stanów ostrzegawczych na 
żanowicach i Raciborzu Miedoni) oraz na rzece Olza

Pod koniec okresu stany wody w zlewni górnej Odry opadały. Na Odrze skanalizowanej 
i środkowej w pierwszej części tygodnia stany wody ulegały wahaniom, szczególnie na 

nawa spowodowanym pracą jazu w Brzegu Dolnym. W drugiej 
połowie okresu Odrą skanalizowaną przemieszczało się wezbranie o dwóch szczytach. 
Aktualnie wezbranie przemieszcza się swobodnie płynącym odcinkiem Odry. 

W zlewniach dopływów środkowej Odry obserwowano na ogół niewielkie wahania lub 
wyrównany przebieg stanów wody. Na początku tygodnia po opadach deszczu  wzrosty 
zaznaczyły się w zlewniach prawostronnych dopływów Odry. W Gliwicach na Kłodnicy 

rzece Orla notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. W drugiej 
połowie tygodnia kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty spowodowane opadami deszczu 

rzekach Ślęza i Oława, dopływach Bystrzycy, w zlewniach Nysy Łużyckiej 
i Baryczy (z przekroczeniem stanu ostrzegawczego w Odolanowie na Baryczy i w Korzeńsku 

). Przez cały okres stan wody w Kamionce na Straduni utrzymywał się powyżej 
stanu ostrzegawczego. Lokalnie stany wody ulegały wahaniom związanym z pracą urządzeń 

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

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano na początku okresu głównie 
spadki i lokalnie wzrosty stanów wody. W następnych dniach zaznaczyły się już wzrosty 

a w ostatnich dniach spadki i stabilizacja. Wzrosty stanów wody spowodowane 
były zwiększeniem odpływu ze zbiornika Poraj, a także wystąpieniem opadów deszczu. 
Poniżej zbiornika Jeziorsko występowały głównie wzrosty stanów wody

iększaniem odpływu ze zbiornika oraz również wystąpieniem opadów deszczu. 

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu na środkowym i ujściowym
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. W następnych dniach wzrosty 
zaznaczyły się już na całym odcinku rzeki. Na dopływach przeważały głównie wahania stanów 
wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotec
Na wodowskazach: Dębe (rzeka Swędrnia), Kręciwilk (rzeka Warta), Kraszewice 

rzeka Grabia) i Bledzew (rzeka Obra) przekroczone były stany 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów w
niewielkie wzrosty. Na wodowskazach: Białośliwie, Gościmiec (rzeka Noteć) przekroczone 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały gównie wzrosty stanów 

iższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie miał tendencję spadkową 
w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry mogą występować 
lokalne wahania stanu wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. P

adkowa, wyraźniejsza poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej, w strefach wody 
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aż do wystąpienia przekroczeń stanów ostrzegawczych na 
rzece Olza w Cieszynie. 

Pod koniec okresu stany wody w zlewni górnej Odry opadały. Na Odrze skanalizowanej  
i środkowej w pierwszej części tygodnia stany wody ulegały wahaniom, szczególnie na 

nawa spowodowanym pracą jazu w Brzegu Dolnym. W drugiej 
połowie okresu Odrą skanalizowaną przemieszczało się wezbranie o dwóch szczytach. 
Aktualnie wezbranie przemieszcza się swobodnie płynącym odcinkiem Odry.  

no na ogół niewielkie wahania lub 
wyrównany przebieg stanów wody. Na początku tygodnia po opadach deszczu  wzrosty 
zaznaczyły się w zlewniach prawostronnych dopływów Odry. W Gliwicach na Kłodnicy  

trzegawczych. W drugiej 
połowie tygodnia kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty spowodowane opadami deszczu 

, dopływach Bystrzycy, w zlewniach Nysy Łużyckiej  
ryczy i w Korzeńsku 

). Przez cały okres stan wody w Kamionce na Straduni utrzymywał się powyżej 
stanu ostrzegawczego. Lokalnie stany wody ulegały wahaniom związanym z pracą urządzeń 

łównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie 
wysokiej z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej poniżej 

zątku okresu głównie 
yły się już wzrosty 

a w ostatnich dniach spadki i stabilizacja. Wzrosty stanów wody spowodowane 
eniem opadów deszczu. 

ały głównie wzrosty stanów wody spowodowane 
wystąpieniem opadów deszczu.  

W pierwszej połowie rozpatrywanego okresu na środkowym i ujściowym odcinku Warty 
występowały głównie spadki i stabilizacja stanów wody. W następnych dniach wzrosty 
zaznaczyły się już na całym odcinku rzeki. Na dopływach przeważały głównie wahania stanów 
wody, spowodowane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Warta), Kraszewice  
Obra) przekroczone były stany 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim spadki i stabilizację stanów wody, lokalnie 
Noteć) przekroczone 

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały gównie wzrosty stanów 

iższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie miał tendencję spadkową  
w strefie wody średniej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry mogą występować 

eń hydrotechnicznych. Przeważać 
adkowa, wyraźniejsza poniżej Ujścia Nysy Kłodzkiej, w strefach wody 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I 

P

 

 

wysokiej i średniej. Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie 
w strefie wody wysokiej, przejściowo i lokalnie 
powyżej stanów ostrzegawczych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody będą przeważnie opadały w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Tendencja 
wzrostowa utrzyma się początkowo na dolnej Ślęzie, na Widawie poniżej zbiornika Michalice, 
w zlewni środkowej i dolnej Baryczy, w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej. Wahania spowodowane 
pracą zbiorników energetycznych będą notowane na 
Kwisa poniżej Leśnej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do 
są spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki
wzrosty stanów wody związane głównie ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika. 
Na dopływach Warty wystąpią głównie spadki i wahania stanów wody
na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej. 
Na wodowskazach: Dębe (
(rzeka Łużyca), Łask (rzeka 
Na wodowskazie Bledzew (rzeka 
wysokich z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych.

Na Noteci oraz dopływach prognozowane są głównie spa
wody układać się będą w strefach wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: 
Białośliwie i Gościmiec (rzeka 
ostrzegawczych. 

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

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzek
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo
zachodniego i południowo 
i umiarkowane wiatry z sektora wschodniego. Najwyższe temperatury powietrza (
19°C) obserwowano 24 IX. Maksymalna temperatura równa 22,3°C wystąpiła na stacji 
w Nowej Pasłęce. Temperatu
w Prabutach. W minionym tygodniu opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny 
opad dobowy równy 8,8 mm zarejestrowano 22 IX na stacji w Koszalinie. 

W pierwszej połowie okresu na Wybrzeżu, Zal
odcinku Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza poziomy wody wzrastały do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych (w Charnowie na rzece Słupi
w Wejherowie na rzece Reda
notowano tendencję spadkową poziomów wody i niewielkie wahania przeważnie w strefie 
stanów średnich. Stany wysokie utrzymały się na trzech stacjach: Stary Kraków 
(rzeka Wieprza), Lębork (rzeka 
notowano wahania stanów wody przeważnie w strefie stanów wysokich. Stan wody 
na jeziorze Druzno do 22 IX wzrastał a w kolejnych dniach systematycznie spadał, przez cały 
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wysokiej i średniej. Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie 
w strefie wody wysokiej, przejściowo i lokalnie na odcinku Ścinawa – Głogów nieznacznie 

nów ostrzegawczych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody będą przeważnie opadały w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Tendencja 
wzrostowa utrzyma się początkowo na dolnej Ślęzie, na Widawie poniżej zbiornika Michalice, 

zlewni środkowej i dolnej Baryczy, w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej. Wahania spowodowane 
pracą zbiorników energetycznych będą notowane na rzece Bóbr poniżej Pilchowic i na 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Poraj prognozowane 
są spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia rzeki, 
wzrosty stanów wody związane głównie ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika. 
Na dopływach Warty wystąpią głównie spadki i wahania stanów wody

a Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej. 
Na wodowskazach: Dębe (rzeka Swędrnia), Kręciwilk (rzeka Warta), Kraszewice 

rzeka Grabia) utrzymywać się będą stany ostrzegawcze.  
rzeka Obra), możliwe są wahania stanów wody w strefie stanów 

z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

prognozowane są głównie spadki i stabilizacja stanów wody. 
wody układać się będą w strefach wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: 

rzeka Noteć) prognozowane jest utrzymywanie się stanów 

cznej 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 notowano wiatry z ki
i południowo – zachodniego W kolejnych dniach dominowały słabe 

i umiarkowane wiatry z sektora wschodniego. Najwyższe temperatury powietrza (
IX. Maksymalna temperatura równa 22,3°C wystąpiła na stacji 

w Nowej Pasłęce. Temperatura minimalna wyniosła 4,4°C i została zarejestrowana 21 IX 
w Prabutach. W minionym tygodniu opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny 
opad dobowy równy 8,8 mm zarejestrowano 22 IX na stacji w Koszalinie.  

W pierwszej połowie okresu na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza poziomy wody wzrastały do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych (w Charnowie na rzece Słupi

rzece Reda i w Goręczynie na rzece Radunia). W kolejnych dniach 
notowano tendencję spadkową poziomów wody i niewielkie wahania przeważnie w strefie 
stanów średnich. Stany wysokie utrzymały się na trzech stacjach: Stary Kraków 

(rzeka Łeba) oraz Goręczyno (rzeka Radunia). Na Żuławach 
notowano wahania stanów wody przeważnie w strefie stanów wysokich. Stan wody 
na jeziorze Druzno do 22 IX wzrastał a w kolejnych dniach systematycznie spadał, przez cały 
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wysokiej i średniej. Odrą środkową swobodnie płynącą będzie przemieszczało się wezbranie 
Głogów nieznacznie 

nów ostrzegawczych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody będą przeważnie opadały w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Tendencja 
wzrostowa utrzyma się początkowo na dolnej Ślęzie, na Widawie poniżej zbiornika Michalice, 

zlewni środkowej i dolnej Baryczy, w zlewni dolnej Nysy Łużyckiej. Wahania spowodowane 
poniżej Pilchowic i na rzece 

zbiornika Poraj prognozowane  
 występować będą 

wzrosty stanów wody związane głównie ze zwiększeniem odpływu ze zbiornika.  
Na dopływach Warty wystąpią głównie spadki i wahania stanów wody. Stany wody  

a Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody średniej, lokalnie wysokiej.  
Warta), Kraszewice  

Grabia) utrzymywać się będą stany ostrzegawcze.   
Obra), możliwe są wahania stanów wody w strefie stanów 

z przekroczeniem stanów ostrzegawczych i alarmowych włącznie – związane 

stabilizacja stanów wody. Stany 
wody układać się będą w strefach wody wysokiej i lokalnie średniej. Na wodowskazach: 

Noteć) prognozowane jest utrzymywanie się stanów 

do wodowskazu Bielinek prognozowane  

oraz zlewnia Zalewu 

Wschodnim notowano wiatry z kierunku 
zachodniego W kolejnych dniach dominowały słabe  

i umiarkowane wiatry z sektora wschodniego. Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 
IX. Maksymalna temperatura równa 22,3°C wystąpiła na stacji  

ra minimalna wyniosła 4,4°C i została zarejestrowana 21 IX  
w Prabutach. W minionym tygodniu opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny 

 

ewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Wisły i Odry oraz na rzekach Przymorza poziomy wody wzrastały do strefy stanów 
wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych (w Charnowie na rzece Słupia,  

). W kolejnych dniach 
notowano tendencję spadkową poziomów wody i niewielkie wahania przeważnie w strefie 
stanów średnich. Stany wysokie utrzymały się na trzech stacjach: Stary Kraków  

unia). Na Żuławach 
notowano wahania stanów wody przeważnie w strefie stanów wysokich. Stan wody  
na jeziorze Druzno do 22 IX wzrastał a w kolejnych dniach systematycznie spadał, przez cały 
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okres utrzymując się powyżej st
poziomów wody lokalnie od stanu alarmowego do strefy stanów wysokich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni na Wybrzeżu
odcinkach Odry i Wisły przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów
średnich, z niewielką tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą się 
układały w strefie stanów średnich, lokalnie (rzeki we wschodniej części obszaru) w strefie 
stanów wysokich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody będą się wahać głów
strefie stanów wysokich, lokal
tendencją spadkową. Na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego stany wody będą się 
układały w strefie stanów wysokich i średnich z powolną tendencją spadkową.
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okres utrzymując się powyżej stanu alarmowego. Na rzece Pasłęka 
poziomów wody lokalnie od stanu alarmowego do strefy stanów wysokich. 

ższych trzech dni na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowych 
odcinkach Odry i Wisły przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów
średnich, z niewielką tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą się 
układały w strefie stanów średnich, lokalnie (rzeki we wschodniej części obszaru) w strefie 
stanów wysokich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody będą się wahać głów
strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanu alarmowego (Jezioro Druzno) ze stopniową 
tendencją spadkową. Na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego stany wody będą się 
układały w strefie stanów wysokich i średnich z powolną tendencją spadkową.
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 notowano spadki 
poziomów wody lokalnie od stanu alarmowego do strefy stanów wysokich.  

, Zalewie Szczecińskim oraz w ujściowych 
odcinkach Odry i Wisły przewidywane są wahania poziomów wody w strefie stanów 
średnich, z niewielką tendencją spadkową. Na rzekach Przymorza stany wody będą się 
układały w strefie stanów średnich, lokalnie (rzeki we wschodniej części obszaru) w strefie 
stanów wysokich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym poziomy wody będą się wahać głównie w 

Druzno) ze stopniową 
tendencją spadkową. Na rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego stany wody będą się 
układały w strefie stanów wysokich i średnich z powolną tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne
(w okresie 19 września 
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emperatury ekstremalne w regionach Polski 
19 września - 26 września 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów
dobowe sumy opadów 
(w okresie 19 września 
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Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 
dobowe sumy opadów  

19 września - 26 września 2017 r.) 
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wybrane maksymalne 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alar
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody 
na głównych rzekach
(w okresie 19 września 
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Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  
oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  
na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

19 września - 26 września 2017 r.) 
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