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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Początkowo (do 20 X) na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
temperatura powietrza w ciągu dnia utrzymywała się na ogół powyżej 20°C. Najwyższe jej 
wartości w tym okresie sięgały do 25°C (18 X). Od 21 X temperatura powietrza stopniowo 
obniżała się, a na koniec tygodnia (24 X) nie przekraczała 10°C w ciągu dnia. Na szczytach gór 
temperatura powietrza była nieznacznie poniżej 0°C . 

Przez większość okresu (do 21 X) w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew na ogół 
opadów nie odnotowano. W dniu 22 X słaby opad deszczu zarejestrowano głównie we 
wschodniej części obszaru. Na koniec okresu (22/23-24 X) opady obserwowano na całym 
osłanianym obszarze, głównie o umiarkowanym bądź silnym natężeniu. Największe dobowe 
sumy opadów odnotowano w woj. śląskim i małopolskim. W Tatrach obserwowano opady 
śniegu. W dniu 24 X maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wynosiła 35 cm w Dolinie Pięciu 
Stawów. 

W ciągu tygodnia w zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano stopniowe ochłodzenie. Najwyższe maksymalne dobowe temperatury 
powietrza, sięgające do ok. 24˚C w Skierniewicach, notowano 18 X, zaś najniższe ok. -1,0˚C 
w Suwałkach notowano 24 X. W pierwszej połowie minionego okresu tylko miejscami 
notowano nieznaczne opady na ogół nieprzekraczające 0,5 mm, od 21 X opady deszczu 
występowały na większości obszaru, najwyższe 21 X o sumach dobowych lokalnie do około 
11 mm. 

Przez większość okresu na dopływach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano spadki 
poziomu wody bądź stabilizację w strefie stanów średnich i niskich. W dniach 23 i 24 X 
w wyniku opadów deszczu, na dopływach (w szczególności na terenie woj. śląskiego 
i małopolskiego) odnotowano wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich, a miejscami 
do dolnej części strefy stanów wysokich (punktowo z przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych). Na pozostałym obszarze wzrosty miały miejsce w strefie stanów średnich 
bądź niskich. Na Wiśle po Dęblin do 22 X notowana była stabilizacja bądź niewielkie wahania 
poziomu wody w strefie stanów średnich. Od 23 X na Wiśle powyżej ujścia Wisłoki zaznaczył 
się wzrost poziomu wody w strefie stanów średnich, a na odcinku  poniżej  na ogół 
stabilizacja na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację i opadanie stanu wody; poniżej Włocławka wahania, z przewagą spadków, 
związane z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody średniej, 
lokalnie w strefie wody niskiej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi) 
obserwowano stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej i średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. 
Utrzymywały się lokalne przekroczenia stanów ostrzegawczych i okresowo alarmowych. 
W ostatnim dniu okresu stany ostrzegawcze przekroczone były: na Czarnej Włoszczowskiej 
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w Januszewicach, na Wkrze w Trzcińcu, na Mławce w Szreńsku, na Drwęcy w Rodzonym 
i w Brodnicy oraz na Brdzie w Ciecholewach. 

W zlewni Narwi poziom wody układał się w strefie wody wysokiej, lokalnie średniej. Przez 
cały okres w zlewni górnej Narwi obserwowano na ogół opadanie poziomu wody. 
W pozostałej części zlewni Narwi w pierwszej połowie o okresu  notowano na ogół 
stabilizację bądź opadanie stanu wody, w drugiej połowie występowały wahania i wzrosty 
poziomu wody, wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. 
Występujące stany ostrzegawcze utrzymywały się, a na Jeziorze Rajgrodzkim został 
przekroczony stan alarmowy. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej. W ciągu minionego okresu obserwowano na ogół opadanie poziomu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, od 21 X także spływem wód 
opadowych. Do 19 X na Węgorapie w Mieduniszkach utrzymywał się stan ostrzegawczy. 

Prognoza: 

Początkowo w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle, na odcinku 
poniżej ujścia Raby obserwowany będzie wzrost poziomu wody do granicy strefy stanów 
średnich i wysokich. W kolejnych dobach na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania bądź 
spadek poziomu wody przeważnie w strefie stanów średnich. Na dopływach rzek poniżej 
zbiorników (w związku ze zwiększeniem odpływu ze zbiorników) możliwe są wahania 
poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i wysokich. Na pozostałych rzekach 
w zlewni Wisły po Dęblin notowane będą na ogół spadki bądź stabilizacja poziomu wody; na 
rzekach na terenie woj. śląskiego i małopolskiego w strefie stanów wysokich i średnich, a na 
pozostałym obszarze w strefie stanów średnich i niskich.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się stabilizację poziomu wody oraz lokalne wahania spowodowane przemieszczaniem się 
wody opadowej z górnej części zlewni, a poniżej Włocławka związane z pracą stopnia 
wodnego. Poziom wody układał się będzie w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody 
niskiej. 

Na dopływach Wisły (włącznie ze zlewnią Bugu) w ciągu najbliższych dni przewiduje się 
stabilizację stanu wody, lokalnie zakłóconą 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 początku okresu prognostycznego w zlewni Narwi przewiduje się na ogół stabilizację 
poziomu wody, głównie w strefie wody dolnej wysokiej i średniej, następnie wahania oraz 
wzrosty, wywołane prognozowanymi opadami deszczu. W Rajgrodzie na Jeziorze 
Rajgrodzkim oraz na Jegrzni prognozowane są nieduże wahania poziomu wody, także za 
sprawą możliwych regulacji odpływu z jeziora - na Jegrzni przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym z możliwością osiągnięcia stanu alarmowego, a na jeziorze przy nieznacznie 
przekroczonym stanie alarmowym. Na Jeziorze Roś w Maldaninie przewiduje się stabilizację 
poziomu wody przy nieznacznie przekroczonym stanie ostrzegawczym.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy początkowo prognozuje się przeważnie stabilizację i spadki 
poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, a następnie 
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wahania i wzrosty wywołane  spływem wód opadowych, na ogół w dolnej strefie wody 
wysokiej, lokalnie w średniej. 

 

Dorzecze Odry 

Opady atmosferyczne występowały jedynie w drugiej części okresu. Miały one charakter 
ciągły i przelotny. Wysokość opadów była umiarkowana i dość duża i duża. Opady o dużej 
wysokości zanotowano w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, Kaczawy, Bobru, Kwisy i Nysy 
Łużyckiej oraz górnej Odry i Olzy. Natężenie opadów było słabe i umiarkowane, lokalnie 
silne. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obszarze jedynie w drugiej części analizowanego okresu. Najwyższą sumę opadu dobowego 
zanotowano na stacji Drezdenko (Noteć) w wysokości 14,2 mm.  

Stany wody na górnej Odrze w pierwszej części okresu utrzymywały się w strefie wody 
niskiej, a w drugiej części po zasileniu wodami opadowymi stany wody podniosły się do 
strefy wody średniej. Skanalizowany odcinek Odry środkowej przez cały okres utrzymywał się 
w strefie wody średniej, z wyjątkiem Ujścia Nysy Kłodzkiej, gdzie stany wody oscylowały 
pomiędzy strefą wody niskiej i średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej do Ścinawy 
stany wody początkowo układały się w strefie wody niskiej, a drugiej części w strefie wody 
średniej. Od Głogowa do Słubic stany wody utrzymywały się przeważnie w strefie wody 
średniej, okresami niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry dominowała 
strefa wody średniej, odcinkami rejestrowano również strefę wody niskiej oraz wysokiej. 
W zlewni Baryczy notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

Na górnej Odrze przez ponad połowę okresu stany wody miały tendencję opadającą. Opady 
deszczu w drugiej części okresu stany wody wzrosły o ponad 50 cm. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej rejestrowano wahania stanów wody na ogół nie przekraczającej 
50 cm. Na wodowskazie Brzeg Dolny na skutek pracy jazu na potrzeby żeglugi obserwowano 
większe zmiany do ok. 110 cm. Na odcinku Odry środkowej swobodnie płynącej stany wody 
przy tendencji opadania ulegały wahaniom.  

W zlewniach dopływ górnej i środkowej Odry na początku okresu obserwowano spadki 
stanów wody i przebieg wyrównany. W drugiej części okresu opady deszczu spowodowały 
wzrosty stanów, szczególnie na mniejszych ciekach górskich i podgórskich w zlewniach: Olzy, 
Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Nysy Łużyckiej. Dodatkowo stany wody ulegały wahaniom, 
związanym z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

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

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano spadki i stabilizację stanów 
wody, lokalnie niewielkie wzrosty spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych. 
Poniżej zbiornika Jeziorsko, na całym odcinku Warty do ujścia występowały spadki stanów 
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wody, lokalnie obserwowano stabilizację i wzrosty. Na dopływach Warty przeważały spadki 
stanów wody, lokalnie występowały wzrosty i wahania spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na wodowskazie: Bledzew (Obra) przekroczony był stan alarmowy 
(wpływ urządzeń hydrotechnicznych), a na wodowskazach: Gorzów Wlkp. (Warta) i Dębe 
(Swędrnia) przekroczone były stany ostrzegawcze. 

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

Na Odrze granicznej poniżej Słubic do Bielinka występowały głównie spadki stanów wody, 
a w Widuchowej wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody Przy 
tendencji opadania będą ulegały wahaniom, miejscami miały przebieg wyrównany. Stany 
wody będą utrzymywały się strefach wody średniej i niskiej, lokalnie wysokiej. Większe 
wahania stanów wody mogą wystąpić poniżej zbiorników i urządzeń hydrotechnicznych. 
W zlewni Baryczy przekroczenia stanów ostrzegawczych będą się jeszcze utrzymywały. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni Warty prognozowane są spadki i lokalnie 
stabilizacja stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody wysokiej, lokalnie 
średniej i niskiej. Na wodowskazie Gorzów Wlkp. (Warta) prognozowane jest dalsze 
utrzymywanie się stanu ostrzegawczego, na wodowskazie Bledzew (Obra) będą występowały 
wahania stanów wody w strefie stanów alarmowych i ostrzegawczych. 

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

Na Odrze granicznej na odcinku poniżej Słubic, do wodowskazu Bielinek prognozowane są 
niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody, w Widuchowej  spadki. Stany wód układać się 
będą w strefie wody średniej. 

 
Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano 
umiarkowany wiatr z kierunku południowo-zachodniego. W następnych dniach dominowały 
słabe i umiarkowane wiatry wiejące przeważnie z kierunku wschodniego i południowo-
wschodniego.  

Podczas tygodnia obserwowano spadek temperatury powietrza. Najwyższe temperatury 
powietrza (powyżej 20°C) obserwowano na początku, a najniższe pod koniec opisywanego 
okresu. Maksymalna temperatura równa 21,1°C wystąpiła 17 X na stacji w Gdyni. 
Temperatura minimalna wyniosła 2,5°C i została zarejestrowana 24 X w Szczecinie.  
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W pierwszej połowie tygodnia lokalnie występowały niewielkie opady atmosferyczne. 
W drugiej połowie opady deszczu obserwowano codziennie prawie na całym obszarze. 
Największe opady atmosferyczne zanotowano w polskiej strefie brzegowej. Maksymalny 
opad dobowy równy 14,3 mm wystąpił 22 X na stacji w Dźwirzynie.  

Podczas opisywanego tygodnia poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach i Zalewie Wiślanym wahały się w strefie 
stanów średnich i wysokich. Na stacji w Żukowie na jeziorze Druzno stany wody utrzymywały 
się powyżej stanu ostrzegawczego. Początkowo przekroczenie stanu ostrzegawczego 
obserwowano również w Goleniowie na rzece Ina. Na rzekach Przymorza i rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego zarejestrowano wahania stanów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich. Maksymalny dobowy wzrost stanu wody równy 28 cm 
został zanotowany 19 X na stacji w Darłowie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższej doby wzdłuż Wybrzeża, w ujściowym odcinku Wisły i Odry i na Zalewie 
Szczecińskim prognozowane są spadki poziomów wody w strefie stanów średnich, 
w następnych dniach nastąpi wzrost poziomów wody w strefie stanów średnich i wysokich. 
Na Zalewie Wiślanym i Żuławach prognozowane są wahania poziomów wody w strefie 
stanów średnich i wysokich z tendencją spadkową w ciągu najbliższej doby. Na rzekach 
Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą 
układały się w strefie stanów średnich i wysokich, z tendencją wzrostową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 17 - 24 października 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 17 - 24 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 17 - 24 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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