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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Początkowo (do 26 X) na obszarze zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
temperatura powietrza stopniowo rosła, osiągając na ogół dodatnie wartości w nocy 
i kilkanaście stopni powyżej zera w dzień. Od 27 X nastąpiło ochłodzenie, ale temperatura 
w dzień i nocy była jednak dodatnia. Dopiero 30 X wystąpiła pierwsza noc, gdzie temperatury 
na ogół były około zera stopni bądź 1-2 stopnie poniżej zera. Na szczytach górskich w Tatrach 
i Bieszczadach temperatura powietrza przez cały okres była na ogół poniżej 0°C, a dodatnia 
jedynie 25 i 26 X. Do 26 X w zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew notowano na ogół 
śladowe bądź słabe opady deszczu. 27-29 X obserwowano opady deszczu o zróżnicowanej 
intensywności – od umiarkowanych w zlewni Nidy, Czarnej, Wisłoki, silnych w Beskidzie 
Śląskim, do ulewnych w Tatrach i Bieszczadach (zlewnie: Dunajca, Wisłoku i Sanu). 30 X 
notowano już na ogół słabe i umiarkowane opady deszczu, jedynie punktowo w Tatrach 
miały one silną intensywność. W Tatrach, a 28 i 29 X także na Podhalu i lokalnie w Beskidach 
opady wystąpiły w postaci śniegu i punktowo deszczu ze śniegiem. 31 X maksymalna grubość 
pokrywy śnieżnej wynosiła 80 cm w Morskim Oku oraz na Kasprowym Wierchu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano opady deszczu 
i miejscami deszczu ze śniegiem, okresowo i lokalnie intensywne. Maksymalne sumy 
odnotowano: do 36 mm dnia 28 X w zlewni Brdy i 37mm dnia 29 X w zlewni Gubra. 
Maksymalna temperatura powietrza kształtowała się w przedziale od 0˚C do 15˚C, minimalna 
od -2˚C do 10˚C. Najniższe temperatury obserwowano ostatniego dnia tj. 31 X. 

24-27 X na dopływach w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano spadki poziomu wody bądź 
stabilizację w górnej części strefy stanów średnich i w strefie stanów wysokich. Punktowo 
w zlewni Soły i Skawy przekroczone były stany ostrzegawcze. W tym okresie Wisłą po profil 
Dęblin przemieszczała się fala wezbraniowa (na ogół na granicy strefy stanów średnich 
i wysokich). 28-30 X po wystąpieniu opadów deszczu w tych dniach na dopływach Wisły po 
Dęblin, notowano podniesienie się stanów wody w górnej części strefy stanów średnich 
i w strefie stanów wysokich. W ciągu tego okresu przekraczane były kolejne stany 
ostrzegawcze we wszystkich zlewniach tych dopływów oprócz zlewni: Raby, Popradu, Białej 
Tarnowskiej, Wisłoki oraz Wieprza. Punktowo w zlewni Pszczynki i Brynicy przekroczone 
zostały też stany alarmowe. 31 X na dopływach Wisły po Dęblin obserwowano już spadek 
stanów wody, na granicy strefy stanów średnich i wysokich z przekroczonymi jeszcze na 
wielu stacjach stanami ostrzegawczymi oraz stanem alarmowym w Brynicy na Brynicy. 
Na Wiśle po Dęblin notowana wahania poziomu wody na ogół w dolnej części strefy stanów 
wysokich, wywołane przemieszczaniem się wód opadowych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację stanu wody (w pierwszych dniach), a następnie wzrost związany ze spływem wód 
opadowych z górnej części zlewni; poniżej Włocławka wahania i wzrosty, związane głównie 
z pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się głównie w strefie wody średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Bugu), 
obserwowano głównie wzrosty oraz wahania poziomu wody spowodowane opadami 
deszczu, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej 
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i średniej, lokalnie w strefie wody niskiej. Utrzymywały się lokalne przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i alarmowych. 31 X stany ostrzegawcze przekroczone były: na Czarnej 
Włoszczowskiej w Januszewicach, na Luciąży w Kłudzicach, na Wkrze w Trzcińcu, na Mrodze 
w Bielawach, na Utracie w Krubicach, na Drwęcy w Brodnicy i Elgiszewie, na Jez. Jeziorak 
w Iławie, na Iławce w Dziarnach, na Welu w Lidzbarku i Kuligach, na Brdzie w Tucholi oraz na 
Wierzycy w Bożympolu Szlacheckim i Brodach Pomorskich. Stany alarmowe: na Mławce 
w Szreńsku, na Drwęcy w Rodzonym oraz na Brdzie w Ciecholewach. 

W zlewni Narwi poziom wody układał się w strefie wody wysokiej, na początku okresu także 
w średniej. Na początku okresu w zlewni Narwi obserwowano na ogół stabilizację bądź 
nieznaczne wahania poziomu wody, w drugiej połowie występowały wzrosty poziomu wody, 
wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Lokalnie, 
szczególnie pod koniec okresu zostały przekroczone stany ostrzegawcze i alarmowe. 
Ostatniego dnia przekroczenia stanów alarmowych występują na Jegrzni, Sidrze oraz 
na Jeziorze Rajgrodzkim, przekroczenia stanów ostrzegawczych na: rzece Ruż, Czarnej, 
Netcie, Wissie, Biebrzy oraz Kanale Giżyckim, a także na jeziorze Roś. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się głównie w dolnej strefie wody 
wysokiej. Na początku minionego okresu obserwowano na ogół stabilizację oraz nieznaczne 
wahania poziomu wody, na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych. Od 26 X występowały 
wzrosty wywołane spływem wód opadowych. Lokalnie na Węgorapie, Gołdapie i Łynie oraz 
na Jeziorze Mamry zostały przekroczone stany ostrzegawcze, a na Prośnie stan alarmowy, 
które cały czas się utrzymują. 

Prognoza: 

Początkowo w związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej na Wiśle na odcinku od 
ujścia Wisłoki do profilu Dęblin, obserwowany będzie dalszy wzrost poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich. W kolejnych dniach zaznaczą się wahania bądź 
spadek poziomu wody przeważnie w strefie stanów średnich. Na Wiśle po ujście Wisłoki 
również prognozowane są wahania bądź spadek poziomu wody w strefie stanów średnich 
(także w jej górnej części). Na dopływach Wisły po Dęblin notowane będą na ogół spadki 
poziomu wody w strefie stanów wysokich i średnich. Stopniowo zmniejszać się będzie ilość 
przekroczonych stanów ostrzegawczych, a w Brynicy na Brynicy stan wody spadnie poniżej 
stanu alarmowego. W związku z prognozowanym wzrostem temperatury powyżej zera 
stopni na całym osłanianym obszarze możliwe są wzrosty stanów wody, na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich w zlewni karpackich dopływów Wisły po Dęblin.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje 
się wzrosty poziomu wody 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. Na dopływach Wisły (włącznie ze zlewnią Bugu) w ciągu 
najbliższych dni przewiduje się wahania stanu wody z przewagą wzrostów, lokalnie 
zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie 
wody średniej i wysokiej, lokalnie w niskiej. Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i alarmowych będą się na ogół utrzymywały.  

W ciągu najbliższych dni w zlewni Narwi początkowo przewiduje się na ogół nieduże 
wahania, lokalnie wzrosty poziomu wody związane z przemieszczaniem wody w zlewni, 
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w dolnej strefie wody wysokiej, następnie głównie wzrosty wywołane prognozowanymi 
opadami atmosferycznymi. Obserwowane obecnie przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i alarmowych na ogół będą się utrzymywać, możliwe są tu na ogół nieduże wzrosty i wahania 
z tendencją wzrostową poziomu wody. Osiągnięcie lub nieznaczne przekroczenie stanów 
ostrzegawczych możliwe jest lokalnie na: Sokołdzie, Narwi, Biebrzy i Ełku. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy początkowo prognozuje się przeważnie wahania poziomu 
wody, na skutek przemieszczania wody w zlewni po opadach z wcześniejszych dni, w strefie 
wody wysokiej, w drugiej części okresu prognostycznego spodziewane są wahania i wzrosty 
wywołane spływem wód opadowych. Kolejne przekroczenia stanów ostrzegawczych możliwe 
są na Łynie i Gołdapie. Na Gubrze prognozowane są dalsze wzrosty przy przekroczonym 
stanie alarmowym. Przekroczenia stanów alarmowych możliwe są na Węgorapie 
w Mieduniszkach oraz Gołdapie w Banach Mazurskich. 

 

Dorzecze Odry 

W zlewni górnej i środkowej Odry opady deszczu obserwowano w ciągu całego tygodnia. 
Początkowo notowano natężenie opadów na ogół słabe i umiarkowane. W drugiej połowie 
tygodnia szczególnie w południowo-zachodniej części dorzecza Odry opady deszczu były dość 
duże i duże, lokalnie o silnym natężeniu. Od 29 X do 31 X w szczytowych partiach gór 
Karkonoszy i Sudetów obserwowano opady deszczu ze śniegiem i śniegu, oraz wystąpienie 
pokrywy śnieżnej. Obecnie grubość pokrywy śnieżnej wynosi: Śnieżka-10cm, Jakuszyce-5cm. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obszarze w całym okresie. Najwyższą sumę opadu dobowego zanotowano na stacji Krzyż 
(Noteć) 28,1 mm.  

Stany wody na górnej Odrze układały się w strefie wody średniej, w drugiej połowie okresu 
lokalnie i przejściowo w strefie wody wysokiej. Na Odrze środkowej stany wody utrzymywały 
się na ogół w strefie wody średniej, w Opolu krótko obserwowano strefę wody wysokiej, 
a w (Ujściu Nysy Kłodzkiej, Brzegu Dolnym, Malczycach, Ścinawie i Połęcku) krótko 
i okresowo strefę wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na początku 
tygodnia stany wody układały się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej 
i wysokiej. W drugiej połowie szczególnie na dopływach środkowego dorzecza Odry 
obserwowano strefę wody wysokiej z przekroczenie stanów ostrzegawczych, lokalnie 
alarmowych. W zlewni Baryczy w ciągu całego okresu stany wody układały się w strefie wody 
wysokiej z przekroczeniem stanów  ostrzegawczych i alarmowych. 

Stany wody na górnej Odrze na początku tygodnia miały słabą tendencję spadkową. 
W połowie okresu wskutek spływu wód opadowych wystąpiły znaczne wzrosty stanów wody 
osiągając lokalnie strefę wody wysokiej i utrzymując się na poziomie rosnącym. 
Na skanalizowanej Odrze środkowej stany wody ulegały wahaniom, a w kolejnych dniach 
notowano wzrosty i stopniowe przechodzenie do strefy wody wysokiej, w wyniku 
przemieszczania się fali wezbrania. Większe wzrosty (od 100cm do 200cm) wystąpiły 
na odcinku Brzeg Dolny - Malczyce - Ścinawa i związane były z pracą stopnia wodnego 
na potrzeby żeglugi. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej notowano wahania stanów 
wody. W pierwszej połowie tygodnia w zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
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przelotne opady deszczu powodowały niewielkie wahania stanów wody, lokalnie notowano 
stany wyrównane i spadki. W dniach 29-30 X spływ wód opadowych i przemieszczanie się 
wezbrań spowodowały gwałtowne wzrosty stanów wody, szczególnie w zlewniach 
dopływów Odry środkowej. Przekroczone wówczas zostały liczne stany ostrzegawcze 
w zlewniach: na Bierawce w Grabówce, na Straduni w Kamionce, w zlewni Nysy Kłodzkiej, 
Ślęzy, Widawy, Kaczawy, Baryczy, Bobrze, Kwisie i Nysie Łużyckiej, lokalnie stany alarmowe. 
W zlewni Baryczy przez cały tydzień rejestrowano rosnące przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i w ostatnich dniach stanów alarmowych. W ostatnim dniu okresu 
przemieszczanie się fal wezbrań na odcinkach rzek środkowych i ujściowych, objętych 
opadami notowano kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty. Na pozostałych stacjach 
wodowskazowych notowano spadki. Lokalnie większe dobowe zmiany stanów wody 
związane były 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 i wysokiej.  

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano początkowo stabilizację stanów 
wody, a następnie wzrosty spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych. Poniżej 
zbiornika Jeziorsko, do wodowskazu Sławsk występowały spadki stanów wody związane ze 
zmniejszonym odpływem ze zbiornika. Poniżej wodowskazu Sławsk na odcinku od 
wodowskazu do ujścia, lokalnie, w początkowym okresie obserwowano stabilizację, 
a następnie wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty w pierwszych dniach występowały 
głównie spadki i stabilizacja, a w końcowym okresie zanotowano wzrosty i wahania stanów 
wody spowodowane odpływem wód deszczowych i lokalnie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na wodowskazie: Bledzew (Obra) i Kraszewice (Łużyca) przekroczony był 
stan alarmowy, a na wodowskazach: Gorzów Wlkp. i Santok (Warta) oraz Dębe (Swędrnia) 
i Łask (Grabia) przekroczone były stany ostrzegawcze. 

W zlewni Noteci występowały wzrosty stanów wody do strefy stanów ostrzegawczych 
włącznie. Na wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, Nowe Drezdenko, Gościmiec i Santok 
(Noteć), Piła i Ptusza (Gwda) oraz Drawiny (Drawa) przekroczone stany ostrzegawcze.  

Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały wahania stanów wody z tendencją 
wzrostową. W końcowym okresie na wodowskazie Widuchowa chwilowy wzrost stanów 
wody do strefy stanów ostrzegawczych. 

Prognoza: 

Stany wody górnej Odry i Odry skanalizowanej będą miały tendencję opadającą w strefie 
wody średniej. Na Odrze środkowej swobodnie płynącej możliwe są większe wahania. 
W najbliższych dniach wystąpią wzrosty stanów wody o 10 do 50 cm w okresie doby. Stany 
wody Odry będą utrzymywały się w strefie stanów średnich.  

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą wolno opadały lub będą 
miały przebieg wyrównany. Lokalnie mogą wystąpić niewielkie wzrosty powodowane 
opadami. Stany wody dopływów Odry będą układały się w strefie wody średniej, lokalnie 
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wysokiej. W zlewni Baryczy stany wody będą pozostawały lokalnie w strefie stanów 
wysokich, powyżej stanów ostrzegawczych i okresowo powyżej stanów alarmowych. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Poraj, prognozowane są 
spadki i lokalnie stabilizacja stanów wody. Na odcinku od zbiornika Poraj do ujścia 
przewiduje się dalsze wzrosty stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody 
wysokiej, lokalnie średniej i niskiej. Na wodowskazach Gorzów Wlkp. i Santok (Warta) oraz 
Dębe (Swędrnia) i Łask (Grabia) prognozowane jest dalsze utrzymywanie się stanu 
ostrzegawczego i okołoostrzegawczego, a na wodowskazach Bledzew (Obra) i Kraszewice 
(Łużyca) będą występowały wahania i wzrosty stanów wody w strefie stanów alarmowych 
i ostrzegawczych. 

W zlewni Noteci i jej dopływów prognozowane są wzrosty, a lokalnie możliwa stabilizacja 
stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach wody wysokiej i średniej. 
Na wodowskazach środkowej i dolnej Noteci oraz jej dopływów (Gwda, Drawa) 
prognozowane jest dalsze utrzymywanie się stanów ostrzegawczych. 

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

 
Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano 
umiarkowany wiatr z sektora południowego. W następnych dniach siła wiatru wzrastała, 
a kierunek zmienił się na północno-zachodni. Pod koniec okresu przeważał silny i sztormowy 
wiatr z kierunku północno-zachodniego i zachodniego.  

 W minionym tygodniu obserwowano spadek temperatury powietrza. Najwyższe 
temperatury powietrza (powyżej 15°C) obserwowano na początku, a najniższe pod koniec 
okresu. Maksymalna temperatura równa 16,9°C wystąpiła 25 X na stacji w Trzebieży. 
Temperatura minimalna wyniosła -0,1°C i została zarejestrowana 31 X w Miastku. Opady 
atmosferyczne występowały codziennie. Największe opady atmosferyczne zanotowano 
w głębi lądu, w środkowej części obszaru. Maksymalny opad dobowy równy 40,5 mm 
wystąpił 28 X na stacji w Niezabyszewie.  

Na początku minionego tygodnia poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim 
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły wahały się w strefie stanów średnich. Na 
Żuławach, rzekach Przymorza, rzece Inie, Baudzie i Pasłęce poziomy wody układały się 
w strefie stanów średnich i wysokich. W kolejnych dniach, w związku ze zmianą siły 
i kierunku wiatru na północno-zachodni oraz wzmożonymi opadami deszczu, na całym 
obszarze rejestrowano wzrosty poziomów wody. W drugiej połowie analizowanego okresu, 
od 29 do 31 X, notowano przekroczenia stanu alarmowego na 28 stacjach. Stany 
ostrzegawcze zostały przekroczone na 17 stacjach.  
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Maksymalny dobowy wzrost stanu wody równy 152 cm, spowodowany spływem wód 
opadowych, został zanotowany 26 X na stacji w Nowych Sadłukach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dwóch dni na Wybrzeżu, na Zalewie Wiślanym oraz w ujściowym 
odcinku Wisły prognozuje się wahania poziomów wody w strefie stanów wysokich 
z niewielka tendencją spadkową. Pod koniec trzeciej doby na wcześniej wymienionych 
obszarach przewiduje się wzrosty poziomów wody.  

W ciągu najbliższych 3 dni w ujściowym Odcinku Odry, lokalnie na rzekach Przymorza, 
Żuławach oraz rzekach uchodzących do Zalewu Wiślanego prognozuje się stopniowy spadek 
poziomów wody w strefie stanów ostrzegawczych i do strefy stanów wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 - 31 października 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 24 - 31 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 24 - 31 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Radosław Doktor (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Zho Kraków) 
Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie – Zho Warszawa) 
Marcin Wilamowski, Katarzyna Mroczkowska  (BPH w Krakowie 
– Zespół w Białymstoku) 
Zofia Pilarska, Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Tomasz Krukowski (BPH w Poznaniu) 
Magdalena Konkel (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Radosław Doktor (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 59 

mailto:biuletyn@imgw.pl

