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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano stopniowe 
obniżanie się temperatury powietrza. Jej najwyższe wartości (miejscami powyżej 16°C) 
zanotowano 5 X a najniższe (lokalnie poniżej 0°C) pod koniec okresu. Punktowo w wyższych 
partiach Tatr oraz w kotlinach obserwowano przymrozki.  

W całej zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew notowano opady deszczu o słabym  
i umiarkowanym natężeniu. W dniach 3 X i 6 X intensywność opadów deszczu była silniejsza.  

Od 6 X w najwyższych partiach Tatr obserwowano słabe opady śniegu.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
wahania temperatury powietrza. Maksymalna temperatura dobowa powietrza kształtowała 
się w przedziale od ok. 6˚C do ok. 16˚C a najwyższe wskazania notowano w pierwszej 
połowie okresu. Minimalna temperatura dobowa wynosiła od ok. 2˚C do ok. 11˚C; najniższe 
jej wskazania zanotowano 9 X.  

Opady deszczu obserwowano w ciągu całego tygodnia. Najwyższe wystąpiły 5 X w północnej 
części obszaru i wynosiły często powyżej 20 mm, maksymalnie do ok. 37 mm na stacji w 
Bydgoszczy. 

W zlewni Wisły po Dęblin w wyniku opadów deszczu i spływu wód opadowych notowano na 
przemian wzrost i spadek poziomu wody głównie w strefie stanów średnich a miejscami do 
dolnej części strefy stanów wysokich. Lokalnie rejestrowano też przekroczenia stanów 
ostrzegawczych na rzece Pszczynka w Mizerowie – Borki oraz na rzece Brynica w profilach 
Brynica i Szabelnia. Miejscami poziom wody zaburzony był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od Dęblina do Tczewa obserwowano: do zbiornika we Włocławku opadanie  
i stabilizację stanu wody, poniżej Włocławka wahania z tendencją do opadania – głównie  
w strefie wody średniej.  

Na dopływach Wisły powyższego odcinka notowano głównie wzrosty poziomu wody 
związane ze spływem wód opadowych, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych – w strefie wody wysokiej, lokalnie w średniej i niskiej.  

Utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. Ostatniego dnia 
obserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych na rzekach: dolna Pilica,  
Czarna Włoszczowska, Wkra, Bzura, Mroga, Utrata, Drwęca, Jeziorak, Wel oraz na jeziorze 
Rajgrodzkim i rzece Czarna w zlewni Supraśli. Przekroczenia stanów alarmowych wystąpiły 
na rzekach: Mławka, Drwęca oraz Brda.  

W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody głównie w strefie stanów 
niskich.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody średniej i dolnej 
wysokiej. Obserwowano na ogół wahania i wzrosty poziomu wody (zwłaszcza w ostatnim 
dniu), wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na dopływach Wisły po Dęblin prognozuje się tendencję spadkową, 
bądź wahania poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Jedynie w zlewni Małej 
Wisły poniżej zbiornika Goczałkowice, Pszczynki oraz Brynicy – na ogół w strefie stanów 
wysokich. Na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody. Na odcinku  
od Dęblina po Tczew stabilizacja poziomu wody – głównie w strefie wody średniej.  

Na dopływach Wisły od Dęblina po Tczew przewiduje się wahania poziomu wody z tendencją 
do opadania.  

Lokalnie na dopływach Narwi i dopływach Biebrzy początkowo występować będą także 
nieduże wzrosty poziomu wody, wywołane spływem wód opadowych. Poziom wody układał 
się będzie w strefie wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej a w zlewni Narwi głównie  
w strefie dolnej wysokiej, lokalnie w średniej.  

W zlewni Bugu po Krzyczew zaznaczą się wahania poziomu wody na granicy strefy stanów 
średnich i niskich. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się na ogół 
utrzymywały. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się na ogół wahania poziomu wody, początkowo  
z tendencja wzrostową, w strefie wody średniej i dolnej strefie wody wysokiej, wywołane 
spływem wód opadowych i przemieszczaniem wody w zlewni, miejscami także pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały codziennie. Sumy dobowe 
opadów były zróżnicowane, wyższe wartości początkowo notowano we wschodniej części 
dorzecza, od połowy okresu – w części zachodniej. Natężenie opadów było na ogół słabe  
i umiarkowane. Od 5 X na Śnieżce notowana jest nieciągła pokrywa śnieżna.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady atmosferyczne występowały na całym 
obszarze. Najwyższą sumę opadu dobowego w wysokości 45,5 mm zanotowano na stacji 
Drawno (rzeka Drawa) w dniu 5 X. 

Stan wody górnej Odry układał się w strefie wody średniej, środkowej Odry w strefie wody 
średniej, lokalnie i przejściowo w strefie wody niskiej (stacje: Ujście Nysy Kłodzkiej,  
Brzeg Dolny, Malczyce, Ścinawa, Połęcko).  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie  
w strefie wody średniej, lokalnie i na ogół przejściowo w strefach wody wysokiej i niskiej.  

W zlewni Baryczy stany wody układały się w strefie wody wysokiej, na wodowskazie  
w Odolanowie na Baryczy przez większą część okresu powyżej stanu alarmowego.  

Na dopływach Baryczy na rzekach: Kuroch, Polska Woda, Sąsiecznica i Orla poziom wody 
układał się powyżej stanów ostrzegawczych.  

Górną Odrą przemieszczały się dwa wezbrania opadowe; jedno na początku okresu i drugie, 
mniejsze – pod koniec.  



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry stan wody ulegał wahaniom związanym 
zarówno z przemieszczaniem się wezbrań opadowych, jak i z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej stan wody ulegał wahaniom. 
Na wodowskazie w Głogowie przeważała tendencja wzrostowa, poniżej Głogowa w pierwszej 
części okresu rejestrowano spadki, a następnie wzrosty i powolną tendencję rosnącą.  

W zlewniach dopływów górnej Odry początkowo stany wody rosły w wyniku zasilania 
opadowego. W drugiej części okresu wolno opadały lokalnie ulegając wahaniom 
spowodowanym kolejnymi opadami deszczu.  

W zlewniach dopływów środkowej Odry stany wody na ogół ulegały wahaniom.  

W zlewniach rzek: Nysa Kłodzka, Osobłoga, Stradunia największe wzrosty wystąpiły na 
początku okresu, natomiast w zlewniach rzeki Bóbr, Kwisa, Nysa Łużycka większa dynamika 
zjawisk obserwowana była w drugiej połowie okresu.  

Na rzekach nizinnych przez większą część tygodnia przeważała tendencja wzrostowa. Lokalne 
większe wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych,  
w tym zbiorników retencyjnych Nysa, Lubachów, Pilchowice, Leśna.  

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody średniej, wysokiej, 
lokalnie niskiej 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 wahania stanów wody 
spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych.  

Poniżej zbiornika Jeziorsko w pierwszych trzech dniach na całym odcinku Warty występowały 
głównie spadki i stabilizacja stanów wody; lokalnie obserwowano wzrosty. W następnych 
dniach, po wystąpieniu opadów deszczu i zwiększeniu zrzutu ze zbiornika Jeziorsko  
(z 66 m3/s na 72 m3/s i z 72 m3/s na 79 m3/s), zanotowano wzrosty stanów wody na całym 
odcinku Warty, aż do ujścia.  

Na dopływach w pierwszych dniach przeważały wahania stanów wody. W drugiej połowie 
okresu obserwowano już wzrosty stanów wody, lokalnie spadki. Większe wahania 
spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz wystąpieniem lokalnie większych 
opadów deszczu. Na wodowskazie Bledzew (rzeka Obra) przekroczony był stany alarmowy. 
Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na wodowskazach: Dębe (rzeka Swędrnia), 
Kraszewice (rzeka Łużyca) oraz Łask (rzeka Grabia). 

W zlewni Noteci notowano przede wszystkim wzrosty stanów wody a lokalnie obserwowano 
stabilizację i spadki. Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, Nowe Drezdenko, Gościmiec 
(rzeka Noteć) oraz Piła i Ptusza (rzeka Gwda) przekroczone były stany ostrzegawcze.  

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały gównie spadki stanów 
wody, a pod koniec okresu zaznaczyły się wzrosty i wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w ciągu najbliższych trzech dni przy utrzymującej się na 
ogół  tendencji spadkowej lub przebiegu wyrównanym, początkowo możliwe są niewielkie 
lokalne wahania stanów wody spowodowane prognozowanymi opadami deszczu. Stany 
wody będą układały się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.  
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Na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko w ciągu kolejnych dni prognozowane 
są spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko na całej długości Warty, aż do ujścia rzeki 
występować będą wzrosty stanów wody. Na wodowskazach: Dębe (rzeka Swędrnia),  
Łas (rzeka Grabia), Kraszewice (rzeka Łużyca) i Bledzew (rzeka Obra) prognozowane jest 
dalsze utrzymywanie się stanów ostrzegawczych. 

Na Noteci prognozowane są głównie wzrosty i stabilizacja stanów wody, lokalnie spadki.  

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

Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, Nowe Drezdenko i Gościmiec (rzeka Noteć)  
oraz Piła (rzeka Gwda) prognozowane jest utrzymywanie się stanów ostrzegawczych. 

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubic do wodowskazu Bielinek prognozowane są 
wzrosty stanów wody, natomiast w Widuchowej przewiduje się spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora 
zachodniego. Przez pierwsze dwie doby notowano umiarkowane wiatry z kierunku 
południowego i południowo-zachodniego. W kolejnych dniach rejestrowano umiarkowane  
i silne (lokalnie porywiste) wiatry z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 16°C) obserwowano 3 X. Maksymalna 
temperatura równa 16,5°C wystąpiła 3 X na stacji w Trzebieży. Temperatura minimalna 
wyniosła 3,6°C i została zarejestrowana 8 X na stacji w Elblągu-Milejewie.  

Podczas minionego tygodnia opady atmosferyczne występowały codziennie. Maksymalny 
opad dobowy równy 46,3 mm zarejestrowano 5 X na stacji w Gryfinie.  

Przez pierwsze dwie doby na Wybrzeżu, rzekach Przymorza, na Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach poziom wody wahał się  
w strefie stanów średnich i niskich.  

W zlewni rzeki Pasłęka lokalnie (stacje Bornity i Kalisty) notowano wysoki poziom wody. 

W kolejnych dniach, w związku ze zmianą siły i kierunku wiatru na Wybrzeżu, zalewach  
i ujściowych odcinkach rzek, notowano wzrosty poziomu wody do strefy stanów wysokich, 
lokalnie osiągające i chwilowo przekraczające stany ostrzegawcze (na stacjach w Trzebieży, 
Gdańsku Sobieszewie i w Gdańsku Porcie Północnym).  

Na rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego w związku z częstymi 
opadami deszczu rejestrowano wzrosty poziomów wody do strefy stanów wysokich, lokalnie 
powyżej stanów ostrzegawczych (na rzece Bauda). Maksymalne dobowe wzrosty poziomu 
wody notowano na wodowskazach w Bornitach na rzece Wałsza (wzrost o 87 cm), w Nowych 
Sadłukach na rzece Bauda (wzrost o 74 cm) oraz w Stargardzie na rzece Ina (wzrost o 51 cm).  

Wzrost stanu wody na tych wodowskazach był spowodowany spływem wód opadowych. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, na Żuławach oraz wzdłuż Wybrzeża prognozowane są wahania poziomu wody  
w strefie stanów wysokich i średnich.  

Na rzece Bauda w najbliższej dobie stan wody będzie się utrzymywały powyżej stanu 
ostrzegawczego, z niewielką tendencją spadkową.  

Na rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego 
prognozowane są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 października - 10 października 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 3 października - 10 października 2017 r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 3 października - 10 października 2017 r.) 

 

 

 

 



 

 

 
UWAGA 

 
Rozpowszechnianie danych zawartych w Tygodniowym Biuletynie Hydrologicznym 

dozwolone jest wyłącznie z podaniem IMGW-PIB jako źródła informacji. 
 

Opublikowane dane pochodzą z operacyjnej bazy danych i mogą ulec zmianie po weryfikacji. 
Nie mogą one służyć jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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