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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew na ogół obserwowano stopniowy 
wzrost temperatury powietrza. W obszarach górskich notowano punktowe przymrozki. 
Lokalnie notowano opady deszczu o słabym natężeniu. W najwyższych partiach Tatr 
utrzymywała się pokrywa śnieżna w postaci płatów. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew  
i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania temperatury powietrza z tendencją 
wzrostową. Maksymalna temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od ok. 8˚C  
do ok. 23˚C, minimalna od ok. 4˚C do ok. 15˚C. Opady deszczu, przeważnie o niedużych 
sumach dobowych, obserwowano w ciągu całego tygodnia (poza ostatnim dniem), 
najwyższe w dniach 10-12 X, maksymalnie do ok. 15 mm (15,3 mm na stacji w Żabinie 12 X). 

W zlewni Wisły po Dęblin obserwowano spadki bądź stabilizację poziomu wody. 
Początkowo stany wody utrzymywały się w strefie stanów średnich, miejscami wysokich, 
a na koniec okresu w strefie stanów średnich i niskich. Na Brynicy w Brynicy notowano 
obniżanie się poziomu wody, początkowo przy przekroczonym stanie ostrzegawczym. 
Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. 
Poziom wody miejscami był zaburzany pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację i opadanie 
stanu wody, poniżej Włocławka wahania związane były z pracą stopnia wodnego – głównie 
w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze 
zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano głównie stabilizację i opadanie poziomu wody, 
miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody wysokiej i średniej, 
lokalnie w  niskiej. Utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 
Lokalnie na Narwi, dopływach Narwi i Biebrzy oraz w zlewni Supraśli występowały wahania 
i wzrosty poziomu wody, wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody 
w zlewni. Lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze. Dnia 16 X obserwowano 
przekroczenia stanów ostrzegawczych na: dolnej Pilicy, Czarnej Włoszczowskiej, Wkrze, 
Bzurze, Mrodze, Utracie, Drwęcy, Welu, Jegrzni i Netcie oraz na jeziorach: Jeziorak, Roś  
i Rajgrodzkim, a także stanów alarmowych na:  Mławce, Drwęcy i na Brdzie. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej. Na ogół obserwowano wahania i wzrosty poziomu wody, wywołane spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Miejscami w zlewni Węgorapy  
oraz na Gubrze zostały przekroczone stany ostrzegawcze. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na dopływach Wisły po Dęblin prognozuje się tendencję spadkową, 
bądź wahania poziomu wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Na Wiśle po Dęblin 
spodziewane są wahania poziomu wody głównie w strefie stanów średnich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew 
przewiduje się do zbiornika we Włocławku opadanie poziomu wody a poniżej Włocławka 
wahania związane z pracą stopnia wodnego –  głównie w strefie wody średniej.  
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) 
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przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej i wysokiej, 
lokalnie w niskiej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się na ogół 
utrzymywały. Na Narwi w Ploskach istnieje możliwość osiągnięcia stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie stabilizację i spadki poziomu wody, 
na ogół w dolnej strefie wody wysokiej. Na Gubrze w Prośnie i na Gołdapie w Baniach 
Mazurskich przewiduje się spadek poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego, zaś na 
Węgorapie w Mieduniszkach wahania stanów wody przy nieznacznie przekroczonym stanie 
ostrzegawczym. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne występowały jedynie w pierwszej 
połowie tygodnia. Najintensywniejsze opady o charakterze ciągłym, słabym i umiarkowanym 
natężeniu oraz sumach dobowych od kilku do dwudziestu milimetrów notowano w ciągu 
pierwszej doby. W kolejnych dniach, aż do połowy tygodnia, rejestrowano słabe opady 
przelotne, których dobowe sumy wynosiły od ilości śladowych do kilku milimetrów.   
W drugiej tygodnia opady nie występowały. 

W całej zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady atmosferyczne występowały  
w ciągu pierwszych trzech dni. Najwyższą sumę opadu dobowego zanotowano 11 X na stacji 
Sypniewo (Łobżonka) w wysokości 8,8 mm.  

Stany wody na Odrze na ogół układały się w strefie wody średniej. Pod koniec tygodnia stany 
wody odcinkami układały się na granicy wody średniej i niskiej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry dominowała strefa wody średniej, odcinkami również strefa wody 
niskiej. W zlewni Baryczy utrzymywały się przekroczenia stanów umownych spowodowane 
piętrzeniami wegetacyjnymi. 

Na górnej Odrze stany wody opadały w tempie średnio od kilku do kilkunastu centymetrów 
na dobę. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej rejestrowano wahania stanów wody  
o amplitudzie na ogół nie przekraczającej 50 cm. Większe zmiany, spowodowane pracą jazu, 
obserwowano na Odrze w Brzegu Dolnym. Na swobodnie płynącym odcinku Odry środkowej 
stany wody ulegały wahaniom o amplitudzie zmniejszającej się w profilu podłużnym. 
Stany wody wykazywały również wyraźną tendencję do opadania. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku tygodnia obserwowano 
wzrosty stanów wody związane z odpływem wód opadowych. W kolejnych dniach stany 
wody wykazywały tendencję do opadania lub miały przebieg wyrównany. Większe zmiany 
rejestrowano jedynie na odcinkach cieków będących pod wpływem pracujących urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody wysokiej, 
średniej i lokalnie niskiej. Na wybranych wodowskazach przekroczone zostały stany 
ostrzegawcze. Na Odrze granicznej poniżej Słubic stany wody układały się w strefie wody 
średniej.  

W ciągu pierwszych dwóch dni w zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano 
wzrosty stanów wody spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych. 
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Następnie występowały spadki stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko, na całym odcinku 
Warty do ujścia, występowały wzrosty stanów wody, lokalnie obserwowano stabilizację. 
Przez cały tydzień zrzut ze zbiornika Jeziorsko był zwiększony (79 m3/s). 

Początkowo na dopływach Warty przeważały wahania i wzrosty stanów wody, 
w drugiej połowie tygodnia dominowały spadki stanów wody. Większe wahania 
spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na wodowskazie Bledzew (Obra) 
przekroczono stan alarmowy a na wodowskazach: Gorzów Wielkopolski (Warta), 
Koło (Warta), Kraszewice (Łużyca), Dębe (Swędrnia) i Łask (Grabia) przekroczono stany 
ostrzegawcze. 

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

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Widuchowej występowały głównie wzrosty stanów 
wody. Pod koniec tygodnia lokalnie zaznaczyły się wahania i spadki stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą stopniowo 
opadały. Miejscami będą miały przebieg wyrównany przeważnie w strefach wody średniej  
i niskiej, lokalnie wysokiej. Wahania stanów wody, spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, będą występowały na środkowej Odrze początkowo na Bystrzycy poniżej 
zbiornika Mietków i na Widawie poniżej zbiornika Michalice oraz przez cały okres na Bobrze 
poniżej zbiornika Pilchowice i na Kwisie poniżej zbiornika Leśna. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej i środkowej Warty prognozowane są spadki 
stanów wody. W zlewni ujściowego odcinka Warty prognozuje się stabilizację i spadki. 
Stany wody układać się będą w strefach wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej.  
Na wodowskazach: Gorzów Wielkopolski (Warta), Dębe (Swędrnia) i Bledzew (Obra) 
prognozuje się dalsze utrzymywanie stanów ostrzegawczych. 

W zlewni Noteci i jej dopływów prognozowane są spadki, lokalnie możliwe są wahania 
i stabilizacja stanów wody w strefach wody wysokiej i średniej.  
Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, Gościmiec (Noteć) przewiduje się utrzymywanie 
stanów ostrzegawczych. 

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubic do wodowskazu Bielinek prognozuje się 
stabilizację i spadki a w Widuchowej – wahania stanów wody. Stany wody układać się będą 
w strefie wody średniej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 

Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo – Wschodnim dominowały słabe  
i umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. Pod koniec pierwszej połowy tygodnia 
zanotowano wzrost prędkości wiatru z kierunku zachodniego i północno – zachodniego.  
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Najwyższe temperatury powietrza (powyżej 20°C) obserwowano pod koniec tygodnia. 
Maksymalna temperatura równa 22,2°C wystąpiła 16 X na stacji w Gdańsku – Świbnie. 
Temperatura minimalna wyniosła 5,9°C i została zarejestrowana 13 X w Prabutach. 
Największe opady atmosferyczne zanotowano na początku tygodnia. Maksymalny opad 
dobowy równy 13,8 mm wystąpił 10 X na stacji w Rogitach.  

Poziom wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, w ujściowym odcinku Odry  
i Wisły oraz na Żuławach i Zalewie Wiślanym wahał się w strefie stanów średnich i wysokich. 
Na stacji w Żukowie na jeziorze Druzno stany wody utrzymywały się powyżej stanu 
ostrzegawczego. W połowie tygodnia silny wiatr z kierunku północno – zachodniego 
spowodował niewysokie przekroczenie stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim.  

Na rzekach Przymorza obserwowano wahania stanów wody w strefie stanów średnich 
i wysokich. Na rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody 
układały się w strefie stanów wysokich, lokalnie średnich. W związku ze spływem wód 
opadowych na rzece Bauda oraz lokalnie na rzece Ina i Pasłęka notowano przekroczenia 
stanów ostrzegawczych. Największe przekroczenie stanu ostrzegawczego zanotowano  
na początku tygodnia w Nowych Sadłukach na rzece Bauda. Najwyższe dobowe wzrosty 
stanów wody, spowodowane spływem wód opadowych, zostały zarejestrowane na rzece 
Pasłęka. Maksymalny dobowy wzrost stanu wody równy 55 cm wystąpił 11 X na stacji  
w Pierzchałach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni wzdłuż Wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody  
w strefie stanów średnich i wysokich, z tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza  
i uchodzących do Zatoki Gdańskiej oraz Zalewu Wiślanego stany wody będą układały się 
w strefie stanów wysokich i średnich, z niewielką tendencją spadkową. Na rzece Ina  
i jeziorze Druzno lokalnie będą się utrzymywały przekroczenia stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 10 października - 17 października 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 10 października - 17 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 10 października - 17 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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