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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew do połowy okresu obserwowano wzrost 
dobowej temperatury powietrza, najwyższe jej wartości przekraczały lokalnie 10°C, 
a następnie notowano jej stopniowe obniżane się. Miejscami w rejonach górskich 
temperatura obniżyła się poniżej 0°C, a najniższe jej wartości odnotowano nad ranem 14 XI. 
Do 9 XI nie notowano opadów deszczu lub były one przelotne. Od 10 XI do 14 XI na całym 
obszarze notowano opady deszczu, a w górach deszczu ze śniegiem i śniegu, punktowo 
przekraczające 20 mm na dobę. W dniu 13 XI obserwowano przyrost pokrywy śnieżnej. 
Największą jej grubość zanotowano w dniu 14 XI na Kasprowym Wierchu (90 cm), 
w Beskidzie Żywiecki (Soblówka 5 cm) oraz w Bieszczadach (Żubracze 5 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew i Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania 
temperatury powietrza z tendencją spadkową. Najwyższe maksymalne dobowe temperatury 
powietrza, sięgające ok. 10˚C notowano w pierwszej połowie okresu, zaś najniższe 
minimalne dobowe temperatury występowały zwykle w drugiej połowie okresu i nie 
przekraczały 3˚C, a lokalnie w północnej części odnotowano temperatury ujemne (do -2˚C). 
Początkowe dni okresu były na ogół bezopadowe, od 10 XI notowano opady deszczu, 
początkowo przelotne, a w drugiej połowie o natężeniu umiarkowanym – lokalnie 
z dobowymi sumami przekraczającymi 10 mm. Pod koniec okresu miejscami odnotowano 
także opady deszczu ze śniegiem i śniegu, które uległy stopnieniu i nie utworzyły pokrywy 
śnieżnej. 

 

W dniach 7 - 11 XI w zlewni Wisły po Dęblin notowano spadek poziomu wody głównie 
w strefie stanów średnich a miejscami w dolnej części strefy stanów wysokich z lokalnie 
przekroczonymi stanami ostrzegawczymi. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Jedynie w zlewni Sanu (11 XI) obserwowano wzrost poziomu 
wody w strefie stanów średnich, a punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich, 
wywołany opadami deszczu. W okresie od 12 - 14 XI w zlewni Wisły po Dęblin na ogół 
notowano wzrost poziomu wody bądź niewielkie wahania głównie w strefie stanów średnich, 
a miejscami w dolnej części strefy stanów wysokich, wywołane opadami deszczu i spływem 
wód opadowych. Punktowo notowano przekroczenia stanów ostrzegawczych (na Brynicy 
w Brynicy i w Kozłowej Górze).  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
opadanie stanu wody, poniżej Włocławka wzrosty i następnie spadki związane z pracą 
stopnia wodnego. Poziom wody układał się w strefie wody średniej i wysokiej. Na dopływach 
Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do 
Krzyczewa) obserwowano głównie spadki poziomu wody, spowodowane odpływem wód 
opadowych oraz lokalnie wzrosty związane z notowanymi opadami deszczu - miejscami 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody wysokiej, lokalnie w średniej, 
na większości rzek lokalnie utrzymywały się przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i alarmowych. W zlewni Narwi poziom wody układał się na ogół w dolnej strefie wody 
wysokiej, tylko lokalnie na dopływach górnej Narwi w strefie wody średniej. W pierwszej 
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połowie okresu notowano na ogół stabilizację i spadki poziomu wody, w drugie połowie 
występowały przeważnie wahania i wzrosty, wywołane spływem wód opadowych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni. Na Bugu po Krzyczew przez cały omawiany okres 
notowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich. Na Krznie w Malowej 
Górze w okresie od 7 – 11 XI notowano przekroczenie stanu ostrzegawczego. Od 11 XI 
(w godzinach popołudniowych) poziom wody opadł poniżej stanu ostrzegawczego i układał 
się w dolnej części strefy stanów wysokich. W dniu 14 XI przekroczenia stanów 
ostrzegawczych notowano: lokalnie na dolnej Pilicy, na Czarnej Włoszczowskiej, lokalnie na 
Wkrze, Mławce, lokalnie na Drwęcy, na Welu, lokalnie na Brdzie, częściowo w zlewni 
środkowej Biebrzy, Kanale Giżyckim w Giżycku oraz na Narwi w Ploskach. Stany alarmowe 
przekroczone były na Drwęcy w Rodzonem i w Brodnicy, na Jez. Jeziorak w Iławie, na Iławce 
w Dziarnach, Jegrzni w Rajgrodzie, Jez. Rajgrodzkim w Rajgrodzie i Jez. Roś w Maldaninie. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy poziom wody układał się w strefie wody wysokiej, tylko na 
górnej Węgorapie oraz na górnej Łynie w strefie wody średniej. Przez cały okres 
obserwowano spadki poziomu wody, na górnej Łynie, górnej Węgorapie oraz na Gołdapie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. Do 13 XI 
notowano przekroczenie stanu alarmowego na Gubrze, początkowo występowały także 
przekroczenia stanów ostrzegawczych na środkowej Łynie oraz na dolnej Węgorapie. 
Ostatniego dnia przekroczenia stanów ostrzegawczych notowano na Gubrze oraz na Jez. 
Mamry. 

 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin prognozuje się wahania 
poziomu wody z przewagą spadków, głównie w strefie stanów średnich a miejscami w dolnej 
części strefy stanów wysokich.  

Na Wiśle na odcinku od Dęblina po Tczew przewiduje się stabilizację poziomu wody. Poziom 
wody będzie układał się w strefie wody średniej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły 
w ciągu najbliższych dni przewiduje się stabilizację i opadanie poziomu wody, miejscami 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, na Bugu po Krzyczew wahania poziomu wody 
z przewagą spadków. Poziom wody układał się będzie w strefie wody wysokiej i średniej. 
Obecne przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych na ogół będą się utrzymywały, 
możliwość osiągnięcia lub nieznacznego przekroczenia stanu ostrzegawczego istnieje 
na Narwi w Wiźnie oraz na Ełku w Prostkach. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są dalsze spadki poziomu wody w strefie wody 
dolnej wysokiej i średniej, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na Gubrze 
prognozowany jest spadek poziomu wody poniżej stanu ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

W zlewni górnej i środkowej Odry opady występowały lokalnie w całym okresie. W drugiej 
połowie okresu opady były na ogół wyższe. Były to opady słabe i umiarkowane. W wyższych 
partiach Beskidów i Sudetów okresami obserwowano opady śniegu. W drugiej połowie 
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okresu pokrywa śniegu występowała na obszarach powyżej 500 m n.p.m., a jej grubość 
w szczytowych partiach Sudetów wynosił do 20 cm. 

W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry, opady atmosferyczne występowały głównie 
w drugiej połowie okresu. W pierwszej połowie niewielkie opady występowały jedynie 
lokalnie. Najwyższą sumę opadu dobowego zanotowano na stacji Szczerców (Widawka) 
9,0mm.  
 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody średniej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się przeważnie w strefie wody 
średniej i lokalnie w strefie wody niskiej. Miejscami stany wody pozostawały w strefie wody 
wysokiej. Na Widawie i w zlewni Baryczy stany wody pozostawały w strefie stanów wysokich. 

Stany wody górnej Odry początkowo opadały, a w ostatnich dniach omawianego okresu 
wystąpiły krótkotrwałe wzrosty wywołane opadami. Na skanalizowanym odcinku środkowej 
Odry rejestrowano wahania stanu wody i krótkotrwałe wzrosty. Na Odrze środkowej 
swobodnie płynącej występowały wahania stanów wody, największe na odcinku poniżej 
stopnia wodnego Brzeg Dolny. W zlewniach dopływów górnej Odry stany wody przeważnie 
ulegały lokalnym wahaniom spowodowanymi opadami deszczu. Większe wzrosty miały 
miejsce w drugiej połowie okresu na Olzie. W zlewniach dopływów środkowej Odry 
dominowały wahania lub przebieg wyrównany. W zlewniach Baryczy i Widawy przeważała 
tendencja spadkowa lub wyrównany przebieg stanów. Lokalne większe wahania stanów 
wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych 
Turawa, Lubachów, Pilchowice, Złotniki i Niedów. 

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

W zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko obserwowano głównie spadki i stabilizację 
stanów wody, a pod koniec obserwowanego okresu wystąpiły wzrosty stanów wody 
spowodowane wystąpieniem opadów atmosferycznych. Na odcinku Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko obserwowano na początku okresu głównie wzrosty stanów wody. W następnych 
dniach spadki stanów wody zaznaczały się już na kolejnych wodowskazach. Pod koniec 
okresu spadki objęły już całą Wartę, aż do ujścia rzeki. Na dopływach Warty obserwowano 
głównie spadki stanów wody, a po wystąpieniu opadów atmosferycznych zanotowano 
lokalnie wzrosty stanów wody. Na wodowskazach: Gorzów Wlkp. (Warta) i Bledzew (Obra) 
przekroczone były stany alarmowe, a na wodowskazach: wodowskazach Śrem, Wronki, 
Skwierzyna, Santok, Kostrzyn nad Odrą (Warta), Łask (Grabia), Dąbie (Ner) i Dębe (Swędrnia) 
przekroczone były stany ostrzegawcze.  

W zlewni Noteci początkowo obserwowano wzrosty stanów wody do strefy stanów 
ostrzegawczych włącznie, a następnie pod koniec analizowanego okresu zaznaczyły się 
spadki i stabilizacja stanów wody. Na wodowskazach: wodowskazach: Białośliwie, Czarnków, 
Krzyż, Nowe Drezdenko, Gościmiec, Santok (Noteć), Piła (Gwda) oraz Drawiny (Drawa) 
przekroczone były stany ostrzegawcze.  
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Na Odrze granicznej poniżej Słubic do wodowskazu Widuchowa występowały głównie 
wahania stanów wody w strefie wody wysokiej i średniej. 

 
Prognoza: 

Początkowo stany wody górnej Odry będą rosły, a w okresie bieżącej doby oraz następnych 
będą opadały. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry stan wody przeważnie będzie 
miał tendencję wzrostową w strefie wody średniej z możliwością występowania znacznych 
wahań stanów w strefie wody średniej. Stany wody środkowej Odry swobodnie płynącej 
będą pozostawały w strefie wody średniej. Możliwe są znaczne wahania stanów i wzrosty 
spowodowane spływem wód opadowych. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry 
początkowo stany wody będą na ogół miały niewielką tendencję wzrostową i przebieg 
wyrównany w wyniku zasilania z opadów deszczu. Następnie przeważać będą spadki 
i przebieg wyrównany. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody będą 
układały się na ogół w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej. 

W ciągu kolejnych dni na obszarze zlewni górnej Warty do zbiornika Jeziorsko, 
prognozowana jest stabilizacja i spadki stanów wody. Na odcinku od zbiornika Jeziorsko do 
ujścia rzeki przewiduje się spadki stanów wody. Stany wody układać się będą w strefach 
wody wysokiej, lokalnie średniej i niskiej. Na wodowskazie Gorzów Wlkp. utrzymywać się 
będzie nieznacznie przekroczony stan alarmowy. Na wodowskazach: Śrem, Wronki, 
Skwierzyna, Santok, Kostrzyn nad Odrą (Warta), Łask (Grabia) prognozowane jest dalsze 
utrzymywanie się stanu ostrzegawczego, a 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 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 Widuchowa prognozowana 
jest stabilizacja i spadki stanów wody. Stany wód układać się będą w strefie wody wysokiej 
i średniej. 

 
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 okresu przeważały słabe, lokalnie umiarkowane wiatry 
z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. W drugiej połowie okresu wystąpiły 
umiarkowane i silne wiatry z kierunku zachodniego, natomiast pod koniec wiatry z kierunku 
północno-zachodniego powodujące krótkotrwałe wzrosty poziomów wody wzdłuż Wybrzeża. 

Podczas całego okresu obserwowano spadek temperatury powietrza. Zarówno najwyższe 
temperatury powietrza (powyżej 9°C) jak najniższe (poniżej -0,5°C) rejestrowano na początku 
okresu. Opady atmosferyczne były zróżnicowane, najwyższe wartości opadu przypadały 
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na drugą połowę okresu. Maksymalny opad dobowy równy 31 mm wystąpił 11 XI na stacji 
w Słupsku. 

Na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły i Odry, 
na rzekach Przymorza oraz na Żuławach notowano przeważnie wahania poziomów wody 
w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. Na początku 
okresu notowano przekroczenie stanu alarmowego w Żukowie na Jeziorze Druzno o 15 cm, 
w kolejnych dniach notowano spadki i utrzymanie poziomu wody powyżej stanu 
ostrzegawczego. Stany ostrzegawcze zostały przekroczone na 12 stacjach. Najwyższe wzrosty 
dobowe stanu wody (powyżej 50 cm) notowano w drugiej połowie okresu na 4 stacjach 
zlokalizowanych w środkowej i we wschodniej części obszaru. Wzrosty były spowodowane 
spływem wód opadowych z wysoczyzn.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Żuławach, Zalewie Wiślanym, Zalewie Szczecińskim 
oraz w ujściowych odcinkach rzek Wisły i Odry prognozuje się wahania stanów wody 
w strefie stanów wysokich i średnich, początkowo z tendencją spadkową. Na rzekach 
Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego stany wody będą 
się wahały w strefie stanów średnich i wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 7 - 14 listopada 2017 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 7 - 14 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 7 - 14 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. 
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