
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
31 października – 7 listopada 2017 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna ....................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 31 października - 7 listopada 2017 r.) ..... 7 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów   

(w okresie 31 października - 7 listopada 2017 r.) ............................................................................... 8 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  (w okresie 31 października - 7 listopada 2017 r.) ............ 9 

 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew obserwowano stopniowy wzrost 
temperatury powietrza. Najniższe jej wartości (miejscami znacznie poniżej 0°C) odnotowano 
31 X, a najwyższe (lokalnie powyżej 15°C) w dniach  5 oraz 6 XI. Do 4 XI notowano na ogół 
słabe opady deszczu, a w Tatrach śniegu. Jedynie dzień 2 XI wyróżniał się pod względem 
natężenia opadów. Miejscami (zwłaszcza w woj. podkarpackim) notowano opady deszczu  
o wysokości przekraczającej 20 mm. W dniach kolejnych tj. 4-6 XI opadów nie obserwowano. 
Obecnie pokrywa śnieżna utrzymuje się jedynie w Tatrach, a  jej maksymalna grubość w dniu 
7 XI została zanotowana na Kasprowym Wierchu (65 cm). 

W ciągu tygodnia w zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa 
obserwowano wahania temperatury powietrza z tendencją wzrostową.  
Najwyższe maksymalne dobowe temperatury powietrza, sięgające ok. 13-14˚C, notowano  
w drugiej połowie okresu, zaś minimalne dobowe temperatury w pierwszej dobie okresu  
i z reguły nie przekraczały 1˚C. Punktowo (także 7 XI) odnotowano ujemne temperatury  
(do ok -2˚C). Opady notowano głównie w pierwszej połowie okresu,  lokalnie dobowe sumy 
przekraczały 15 mm. 

W związku z przemieszczaniem się fali wezbraniowej, uformowanej po opadach deszczu  
w dniach wcześniejszych, na Wiśle od Sandomierza po Dęblin notowano wzrost poziomu 
wody w dolnej części strefy stanów wysokich, z przekroczeniem stanu ostrzegawczego  
w Zawichoście. Aktualnie na Wiśle po Dęblin obserwuje się tendencję spadkową poziomu 
wody, w strefie stanów średnich (miejscami w jej górnej części).  Na początku okresu  
na większości dopływów omawianego odcinka Wisły obserwowano spadek oraz stabilizację 
poziomu wody w strefie stanów średnich i wysokich, punktowo powyżej stanów 
ostrzegawczych. Po opadach deszczu 2 XI (które również przyspieszyły proces topnienia 
pokrywy śnieżnej na obszarach górskich) niemal na wszystkich rzekach w zlewni Wisły  
po Dęblin obserwowano ponowne wzrosty poziomu wody (lokalnie gwałtowne) do strefy 
stanów średnich i wysokich. Miejscami zostały przekroczone stany ostrzegawcze,  
a na Brynicy w Brynicy został osiągnięty stan alarmowy.  Obecnie większość rzek układa się  
w strefie stanów średnich, a przekroczony stan ostrzegawczy utrzymuje się w profilu 
Kozłowa Góra (na skutek prowadzonej gospodarki wodnej na zbiorniku powyżej). 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano początkowo wzrosty stanu wody, 
następnie wahania i ponowne wzrosty, związane ze spływem wód opadowych z górnej części 
zlewni. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej. Na dopływach Wisły  
od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) w pierwszej 
części okresu obserwowano głównie wzrosty poziomu wody z przekroczeniem kolejnych 
stanów ostrzegawczych, spowodowane spływem wód opadowych, następnie stabilizację  
i opadanie, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody 
wysokiej, lokalnie w średniej. Na większości rzek lokalnie utrzymywały się przekroczenia 
stanów ostrzegawczych i alarmowych. W ostatnim dniu przekroczenia stanów 
ostrzegawczych notowano: lokalnie na Pilicy, na Czarnej Włoszczowskiej, lokalnie: na Liwcu, 
Wkrze i Bzurze, na Mrodze, na Utracie, lokalnie na Drwęcy, na Welu oraz lokalnie: na Brdzie  
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i Wierzycy, Krznie, w zlewni środkowej Biebrzy oraz lokalnie na górnej Narwi i Kanale 
Giżyckim. Stany alarmowe notowano na: Mławce w Szreńsku,  Jez. Drwęckim w Ostródzie, 
Drwęcy w Rodzonem i w Brodnicy, Jeziorze Jeziorak w Iławie i na Iławce w Dziarnach, Jegrzni  
w Rajgrodzie oraz Jeziorach Rajgrodzkim i Maldanin. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody wysokiej, tylko  
na górnej Węgorapie oraz okresowo w na górnej Łynie w strefie wody średniej. W pierwszej 
połowie tygodnia obserwowano dalsze wzrosty poziomu wody, związane za spływem wód 
opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Na Gołdapie przeważały w tym okresie 
wahania poziomu wody.  Odnotowano przekroczenie stanu alarmowego na środkowej Łynie, 
ostrzegawczych na górnej Gołdapie i dolnej Łynie. W drugiej połowie tygodnia w zlewniach 
Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół spadki poziomu wody. Ostatniego dnia 
przekroczenie stanu alarmowego utrzymywało się na Gubrze a ostrzegawczych na dolnej 
Węgorapie, środkowej Łynie oraz Jeziorze Mamry. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych kilku dni na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się tendencję 
spadkową poziomu wody, głównie w strefie stanów średnich. Na Brynicy w profilu Kozłowa 
Góra stan ostrzegawczy będzie się utrzymywał w zależności od pracy zbiornika.  

Na Wiśle na odcinku od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania poziomu 
wody z przewagą spadków, związanych  z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej 
części zlewni. Poziom wody będzie układał się: do ujścia Narwi w strefie wody średniej, 
poniżej ujścia Narwi w strefie wody wysokiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
(włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) w ciągu najbliższych dni przewiduje się 
stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Poziom wody układał się będzie w strefie wody wysokiej i średniej.  

Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych na ogół będą się utrzymywały. Na Jeziorze 
Drwęckim w Ostródzie, na Drwęcy w Rodzonem i w Brodnicy oraz na Jegrzni  w Rajgrodzie 
oraz Jeziorze Rajgrodzkim będzie utrzymywało się przekroczenie stanów alarmowych.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych. Obserwowane obecnie przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i alarmowego na Gubrze będą się utrzymywać. Na środkowej Łynie możliwy 
jest spadek poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały codziennie za wyjątkiem 4 XI.  
Sumy dobowe opadów były na ogół małe i umiarkowane, lokalnie dość duże  
(2 XI w północnej części dorzecza środkowej Odry oraz w zlewniach Olzy, Stobrawy, Baryczy 
a także 6 XI w Sudetach). Opady miały przeważnie słabe natężenie, lokalnie umiarkowane.  
W szczytowych partiach Karkonoszy okresami obserwowano słabe opady śniegu.  
Grubość pokrywy śnieżnej na Śnieżce przez większą część okresu zmniejszała się, dopiero 
pod koniec okresu zaczęła wolno przyrastać i aktualnie wynosi 4 cm.  

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały na całym 
obszarze głównie w pierwszej połowie okresu. W drugiej połowie opady występowały 
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jedynie lokalnie. Najwyższą sumę opadu dobowego w wysokości 24,6 mm zanotowano  
1 XI na stacji Drawno (Drawiny).  

Stan wody górnej Odry układał się w strefie wody średniej. Stan wody środkowej Odry 
układał się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie i przejściowo w strefie wody wysokiej 
lub na pograniczu stref wody średniej i wysokiej (Brzeg, Oława, Trestno, Głogów, Cigacice, 
Biała Góra, Słubice). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry poziom wody układał 
się przeważnie w strefie wody średniej, miejscami w strefie wody wysokiej i lokalnie w strefie 
wody niskiej. W zlewni Baryczy stany wody układały się w strefie wody wysokiej:  
w Odolanowie na Baryczy, w Odolanowie na Kurochu, w Kanclerzowicach na Sąsiecznicy  
i w Korzeńsku na Orlej przez większą część okresu powyżej stanów alarmowych, na Polskiej 
Wodzie oraz w środkowym i dolnym biegu Baryczy powyżej stanów ostrzegawczych.  
Stany ostrzegawcze przekroczone zostały na Widawie w Zbytowej i Krzyżanowicach oraz na 
Bobrze w Pilchowicach. 

Poziom wody górnej Odry opadał. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry rejestrowano 
wahania stanu wody z tendencją spadkową wyraźniej zaznaczoną w pierwszej części okresu. 
Odrą środkową swobodnie płynącą przemieszczało się wezbranie opadowe, które utworzyło 
się na górnej Odrze w połowie ubiegłego okresu. W ostatnim dniu obecnego tygodnia  
w Słubicach rozpoczęła się faza opadania. W zlewniach dopływów górnej Odry poziom wody 
przeważnie opadał, ulegając lokalnym wahaniom spowodowanym opadami deszczu  
w połowie okresu. W zlewniach dopływów środkowej Odry dominowały spadki stanów wody 
lub przebieg wyrównany, lokalnie z niewielką tendencją wzrostową ostatniego dnia.  
W zlewniach Baryczy i Widawy do połowy tygodnia przeważała tendencja wzrostowa 
poziomu wody, a następnie przebieg wyrównany i powolne spadki. Niewielkie wzrosty  
są jeszcze obserwowane w ujściowych odcinkach tych rzek. Lokalne większe wahania stanów 
wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych 
Turawa, Lubachów, Pilchowice, Niedów.  

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 poziom 
wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej.  

W zlewni górnej Warty do zbiornika Poraj obserwowano głównie spadki i stabilizację stanów 
wody, lokalnie wystąpiły wzrosty spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych.  
Na odcinku Warty do zbiornika Jeziorsko początkowo obserwowano wzrosty stanów wody,  
a następnie pod koniec okresu zaznaczyły się spadki poziomu wody. Poniżej zbiornika 
Jeziorsko, aż do ujścia rzeki występowały wzrosty stanów wody. Na dopływach Warty  
w pierwszych dniach występowały wzrosty poziomu wody, a w końcowym okresie 
zanotowano spadki i stabilizację. Na wodowskazach: Bledzew (Obra),  Kraszewice (Łużyca)  
i Piła (Gwda) przekroczone były stany alarmowe, a na wodowskazach: wodowskazach Śrem, 
Wronki, Skwierzyna, Santok, Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą (Warta),  Łask, Grabno 
(Grabia), Dąbie (Ner) i Dębe (Swędrnia) przekroczone były stany ostrzegawcze.  

W zlewni Noteci początkowo obserwowano wzrosty poziomu wody do strefy stanów 
ostrzegawczych włącznie, a następnie pod koniec okresu zaznaczyły się spadki i stabilizacja 
stanów wody. Na wodowskazach: wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, Krzyż,  
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Nowe Drezdenko, Gościmiec, Santok (Noteć), Piła (Gwda) oraz Drawiny (Drawa) 
przekroczone są stany ostrzegawcze.  

Na Odrze granicznej poniżej Słubic występowały głównie wzrosty poziomu wody.  
Na wodowskazie Widuchowa obserwowano wzrosty a następnie spadki stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych trzech dni stan wody górnej Odry będzie opadał w strefie wody średniej 
i na pograniczu stref wody średniej i niskiej. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry 
możliwe są wahania stanów wody z przewagą tendencji spadkowej w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej (Ujście Nysy Kłodzkiej) spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Poziom wody środkowej Odry swobodnie płynącej przy tendencji opadania w strefie wody 
średniej może ulegać wahaniom wywołanym pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny  
i elektrowni Dychów na Bobrze. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody 
będą miały na ogół tendencję spadkową i przebieg wyrównany w strefach wody średniej, 
lokalnie wysokiej i niskiej. Przekroczenia stanów umownych na Widawie i w zlewni Baryczy 
będą się jeszcze utrzymywały, ale już z tendencją spadkową. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko, 
prognozowane są spadki i lokalnie stabilizacja stanów wody. Na odcinku od zbiornika 
Jeziorsko do wodowskazu Śrem prognozowane są spadki poziomu wody, a na odcinku  
od Poznania do ujścia rzeki przewiduje się dalsze wzrosty. Stany wody układać się będą  
w strefach wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej. Na wodowskazach: Śrem, Wronki, 
Skwierzyna, Santok, Gorzów Wlkp., Kostrzyn nad Odrą (Warta),  Łask, Grabno (Grabia), Dąbie 
(Ner) i Dębe (Swędrnia) prognozowane jest dalsze utrzymywanie się stanu ostrzegawczego  
i około ostrzegawczego, a na wodowskazie Bledzew (Obra) będą występowały wahania  
i wzrosty poziomu wody w strefie stanów alarmowych i ostrzegawczych. 

W zlewni Noteci i jej dopływów prognozowane są spadki i stabilizacja stanów wody.  
Poziom wody układać się będzie 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 Widuchowa, prognozowane 
są niewielkie wzrosty stanów wody, a następnie spadki. Poziom wody układać się będzie  
w strefie wody średniej i wysokiej. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora 
zachodniego. W pierwszej połowie przeważały umiarkowane, miejscami silne, wiatry  
z kierunku zachodniego i północno-zachodniego. W połowie okresu notowano słabe wiatry  
z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego, natomiast pod koniec okresu 
rejestrowano słabe wiatry z kierunku południowo-wschodniego. 

Na początku tygodnia obserwowano spadek temperatury powietrza. Najwyższe temperatury 
powietrza (powyżej 13°C) rejestrowano w połowie okresu, a najniższe pod koniec. 
Maksymalna temperatura równa 14,2°C wystąpiła 5 XI na stacji w Lęborku.  
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Podczas analizowanego tygodnia rejestrowano pierwsze przymrozki. Temperatura 
minimalna wyniosła -2,4°C i została zaobserwowana 7 XI w Miastku. W minionym tygodniu 
opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalny opad dobowy równy 19,3 mm 
wystąpił 2 XI na stacji w Bornitach.  

W pierwszej połowie okresu na Zalewie Szczecińskim, w ujściowym Odcinku Odry,  
w nieregulowanych odcinkach rzek Przymorza oraz na Żuławach notowano spadki i wahania 
poziomów wody w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.  
W kolejnych dniach notowano wahania poziomów wody w strefie stanów średnich  
i wysokich.  

Na stacji w Żukowie (Jezioro Druzno) przez cały okres poziom wody przekraczał stan 
alarmowy. Na Wybrzeżu, w ujściowym odcinku Wisły oraz na Zalewie Wiślanym stany wody 
przeważnie wahały się w strefie stanów wysokich. Na rzece Ina poziom wody wzrastał  
w strefie stanów wysokich, lokalnie przekraczając stany ostrzegawcze.  
Podczas analizowanego okresu notowano przekroczenia stanu alarmowego na 11 stacjach.  
Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 22 stacjach.  

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody równy 70 cm, spowodowany spływem wód 
opadowych, został zarejestrowany 3 XI na stacji w Nowych Sadłukach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dwóch dni na Wybrzeżu oraz w ujściowym odcinku Odry i Wisły 
prognozowane są wahania stanów wody w strefie stanów średnich i wysokich. Na Żuławach 
oraz na rzekach wpadających do Zalewu Wiślanego poziom wody będzie wahał się głównie  
w strefie stanów wysokich, lokalnie jeszcze nieznacznie powyżej stanów ostrzegawczych  
i alarmowych. Na rzekach Przymorza stany wody będą wahać się w strefie stanów wysokich  
i średnich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych.  

W kolejnej dobie na całym obszarze prognozowane są spadki poziomu wody.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 31 października - 7 listopada 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 31 października - 7 listopada 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 31 października - 7 listopada 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: Marta Bałandin (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Aleksandra Chamerlińska-Kulka (BPH w Krakowie – ZHO 
Kraków) 
Anita Banaszek (BPH w Krakowie – ZHO Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Zespół w Białymstoku) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Zespół w Białymstoku) 
Kinga Strońska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH w Poznaniu) 
Magda Konkel (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Marta Bałandin (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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