Warszawa 30.10.2017

Ocena aktualnej i prognozowanej sytuacji
meteorologicznej i hydrologicznej 30-31.10.2017
1. Omówienie warunków pogodowych w Polsce w dniach 28-30.10.2017
Od soboty 28.10 Polska była w zasięgu głębokiego, aktywnego niżu z ośrodkiem nad
Skandynawią, na którego peryferiach w rejonie cieśnin duńskich utworzył się wtórny ośrodek.
Ten wtórny niż stale pogłębiając się, szybko przemieszczał się na wschód i w nocy 28/29.10
znalazł się nad południową Szwecją, a rano w niedziele (29.10) w rejonie Zatoki Gdańskiej.
Związane z nim fronty atmosferyczne: najpierw ciepły, a potem chłodny dotarły do granic
naszego kraju w wieczorem 28.10 i okludując się szybko przemieszczały się z zachodu w
głąb kraju. . Znad Europy zachodniej napływało wilgotne i chłodne powietrze polarne
morskie. Nad ranem nad północno-Nad ranem nad północno-zachodnią Polskę dotarł
kolejny, wtórny chłodny front atmosferyczny, za którym z północnego-zachodu zaczęło
napływać zimne powietrze arktyczne morskie. Z tą sytuacją baryczną związany był silny,
porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu, a w górach także śniegu.
W nocy 28/29.10 w całym kraju padał deszcz o umiarkowanym natężeniu, a wysoko
w górach śnieg. Miejscami na północy i w kotlinach sudeckich opady miały silne natężenie,
a punktowo w Wielkopolsce były ulewne, w Gnieźnie w ciągu godziny spadło około 16 mm.
W godz. 20:00-08:00 na stacjach synoptycznych najwyższe sumy opadów pomierzono
w: Lęborku 22 mm, Kołobrzegu i Olsztynie po 18 mm, Chojnicach 17 mm, Koszalinie 16 mm,
Łebie 15 mm. Wiatr na zachodzie, południu i w centrum kraju był dość silny i silny, a lokalnie
w Wielkopolsce i w Kotlinie Kłodzkiej bardzo silny, porywisty, z kierunków zachodnich.
Największe porywy wiatru zanotowano we Wrocławiu 32 m/s (115 km/h), w Poznaniu 28 m/s
(101 km/h), w Jeleniej Górze, Legnicy i Zielonej Górze po 27 m/s (97 km/h), w Szczecinie
i Świnoujściu po 24 m/s (86 km/h), w Kłodzku i Lesznie po 23 m/s (83 km/h), w Bielsku Białej
i Słubicach po 22 m/s (79 km/h). Na Śnieżce wiał wiatr o sile huraganu, porywy dochodziły
do 50 m/s (180 km/h), a na Kasprowym Wierchu silny i bardzo silny wiatr w porywach osiągał
27 m/s (97 km/h).
W niedzielę 29.10 stale pogłębiający się niż przemieszczał się na wschód, znad
Zatoki Gdańskiej nad Podlasie, wieczorem docierając do zachodniej Białorusi, a kolejna
strefa silnego wiatru przemieszczała się z zachodu na wschód Polski. Z zachodu na wschód
przemieszczała się też strefa opadów deszczu, niekiedy o natężeniu umiarkowanym lub
silnym. Wysoko w górach padał przelotny śnieg. Lokalnie na zachodzie i południu wystąpiły
burze.

Na stacjach synoptycznych za okres 12 godzin (08:00-20:00) najwyższe sumy opadów
zanotowały stacje: 21 mm na Kasprowym Wierchu, 19 mm w Zamościu, 16 mm we
Włodawie oraz 15 mm w Kozienicach i Lublinie. Wiatr był umiarkowany i dość silny, okresami
silny, porywisty, północno-zachodni i zachodni. Największe porywy zanotowano: na
Kasprowym Wierchu 38 m/s (137 km/h), w Krakowie 29 m/s (104 km/h), Jeleniej Górze 28
m/s (101 km/h), Raciborzu 27 m/s (97 km/h), Gdańsku, Rzeszowie i Ustce 26 m/s (94 km/h)
oraz w Bielsku Białej, Kłodzku, Legnicy, Lesku i Świnoujściu 25 m/s (90 km/h). Na Śnieżce
średnia prędkość północno-zachodniego wiatru osiągała 42 m/s (151 km/h).
W nocy 29/30.10 niż ten nadal wędrował na wschód i w poniedziałek rano (30.10)
jego ośrodek znajdował się na pograniczu Białorusi i Rosji. Powodował on w Polsce nad
silny, porywisty wiatr oraz intensywne opady deszczu, a nad ranem lokalnie deszcz
ze śniegiem i krupę śnieżną oraz śnieg. Na Podhalu i w górach prawie przez całą noc padał
śnieg. Rano na Kasprowym Wierchu leżało 65 cm śniegu, w Zakopanem 15 cm,
a na Śnieżce 7 cm. Na Mazurach okresami wystąpiły opady deszcz o silnym natężeniu.
Najwyższe 12 godzinne sumy pomierzono w: Kętrzynie 30 mm i Mikołajkach 22 mm. Wiatr
był umiarkowany i dość silny, na wschodzie i północy kraju okresami silny, lokalnie
na wybrzeżu bardzo silny, w porywach do 25 m/s (90 km/h) w Helu, 24 m/s (86 km/h)
w Ustce i Gdańsku, 23 m/s (83 km/h) w Świnoujściu i Elblągu, 22 m/s (79 km/h)
we Włodawie, Raciborzu i Rzeszowie oraz 29 m/s (104 km/h) na Śnieżce i 28 m/s (101 km/h)
na Kasprowym Wierchu, północno-zachodni. Na Śnieżce średnia prędkość wiatru osiągała
25 m/s (90 km/h).
IMGW-PIB pierwsze informacje o prognozowanym bardzo silnym wietrze wydał
w czwartek 26.11 w prognozach niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, publikowanych
także na stronach internetowych IMGW. Ostrzeżenia o silnym wietrze oraz ostrzeżenia
o intensywnych opadach deszczu wydano w godzinach porannych i przedpołudniowych
w sobotę 28.10.2017. Były to ostrzeżenia o silnym wietrze 2° dla województw
zachodniopomorskiego,
pomorskiego,
lubuskiego,
wielkopolskiego,
łódzkiego,
dolnośląskiego, opolskiego, świętokrzyskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego
oraz ostrzeżenia o intensywnych opadach deszczu 1° dla województw: pomorskiego,
małopolskiego,
śląskiego,
podkarpackiego,
dolnośląskiego,
opolskiego,
zachodniopomorskiego.
Około godz. 16:00 wydano ostrzeżenia o silnym wietrze 1° dla woj. kujawskopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego
(z ważnością od godzin południowych 29.10).
Na stronie POGODYNKA ukazywały się Komunikaty Pogodowe dla Polski
informujące o prognozowanym silnym i porywistym wietrze oraz intensywnych opadach
deszczu. Pierwszy komunikat pojawił się w piątek 27.10, a następny w sobotę 28.10.
Na stronie POGODYNKA ukazywały się Komunikaty Pogodowy dla Polski
informujące o prognozowanym silnym i porywistym wietrze oraz intensywnych opadach
deszczu. Pierwszy komunikat pojawił się w piątek 27.10, a następny w sobotę 28.10.

2. Prognoza meteorologiczna
W poniedziałek 30.10.2017 Polska jest w zasięgu niżu, który znad Białorusi
przemieszcza się nad zachodnia Rosję, w napływającym z północy zimnym powietrzu
arktycznym morskim. Będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, na zachodzie
Polski rozpogodzenia. Okresami, głównie we wschodniej połowie kraju, przelotne opady
deszczu, deszczu ze śniegiem, krupy śnieżnej lub śniegu. W rejonach podgórskich i górach
(powyżej 500 m n.p.m.) opady śniegu. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do
12 cm. Temperatura maksymalna na przeważającym obszarze kraju od 4°C do 8°C, a w
rejonach podgórskich Karpat od 0°C do 3°C. Wiatr na zachodzie umiarkowany i dość silny, w
porywach do 70 km/h, północno-zachodni. Na wschodzie wiatr dość silny i silny, miejscami
bardzo silny, od 40 km/h do 50 km/h, w porywach do 85 km/h, a na wschodnim wybrzeżu
wiatr od 40 km/h do 60 km/h, w porywach do 100 km/h. Wysoko w górach wiatr silny i bardzo
silny, w porywach do 110 km/h, północno-zachodni, powodujący zamiecie i zawieje śnieżne.

Ważność: od godz. 19:30 dnia 30.10.2017 do godz. 19:30 dnia 31.10.2017
W nocy na północy, wschodzie oraz na południu kraju zachmurzenie umiarkowane i
duże, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Na pozostałym obszarze
zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna na przeważającym obszarze od
0°C do 3°C, w rejonach podgórskich od -5°C do 0°C, na wybrzeżu od 3°C do 5°C. Na
Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce i na Ziemi Łódzkiej lokalnie przy gruncie spadek
temperatury do -2°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do
65 km/h, we wschodniej połowie kraju do 70 km/h, północno-zachodni i zachodni. Wysoko w
górach wiatr silny i bardzo silny, w porywach do 90 km/h.
W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Na
północnym wschodzie oraz na północy przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i
deszczu. W rejonach podgórskich opady deszczu ze śniegiem i śniegu, w górach opady
śniegu. Na zachodzie i południowym zachodzie miejscami opady deszczu. Temperatura
maksymalna od 4°C na wschodzie do 9°C na północnym zachodzie i nad morzem, a w
rejonach podgórskich od 0°C do 5°C. Wiatr przeważnie umiarkowany, miejscami porywisty,
we wschodniej połowie Polski w porywach do 65 km/h, zachodni i północno-zachodni.
Wysoko w górach wiatr silny, w porywach do 70 km/h..

Ważność: od godz. 19:30 dnia 31.10.2017 do godz. 19:30 dnia 01.11.2017
W nocy zachmurzenie duże. Miejscami opady deszczu, na wschodzie kraju deszczu i
deszczu ze śniegiem, w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu. W górach
opady śniegu. Temperatura minimalna od 0°C na wschodzie, 2°C w centrum, do 8°C na
północnym zachodzie oraz na wybrzeżu, w rejonach podgórskich Karpat lokalnie -3°C. Wiatr
umiarkowany, na północnym zachodzie okresami porywisty, zachodni i południowozachodni. Wysoko w górach wiatr dość silny, w porywach do 60 km/h.

W dzień zachmurzenie duże i całkowite. Okresami opady deszczu, wysoko w górach
śniegu. Temperatura maksymalna od 5°C na południowym wschodzie do 8°C w centrum i
12°C na północnym zachodzie, w rejonach podgórskich od 4°C do 7°C. Wiatr przeważnie
umiarkowany, na Pomorzu porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, zachodni i
południowo-zachodni.
Prognoza średnioterminowa dla Polski
Ważność od godz. 19:00 dnia 01.11.2017 do godz. 19:00 dnia 06.11.2017
01/02 - 03.11 (środa/czwartek - piątek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura minimalna od 5°C na wschodzie do 11°C na północnym zachodzie.
Temperatura maksymalna od 8°C do 12°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty,
zachodni. W czwartek porywy wiatru do 65 km/h. Na wybrzeżu w czwartek porywy wiatru do
80 km/h, w piątek do 55 km/h.
03/04 - 04.11 (piątek/sobota - sobota)
Zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura minimalna od 2°C do 5°C, tylko na
wybrzeżu 8°C. Temperatura maksymalna od 7°C na północnym wschodzie do 13°C na
południowym zachodzie. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni.
04/05 - 05.11 (sobota/niedziela - niedziela)
°Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu. Temperatura minimalna od 5°C do
9°C. Temperatura maksymalna od 10°C do 14°C. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu
miejscami porywisty, południowo-zachodni i zachodni.
05/06 - 06.11 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)
Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami opady deszczu.
Temperatura minimalna od 3°C do 6°C. Temperatura maksymalna od 7°C do 9°C. Wiatr
umiarkowany i dość silny, porywisty, na wybrzeżu w porywach do 60 km/h, zachodni i
północno-zachodni.

Aktualnie obowiązujące ostrzeżenia meteorologiczne:
O silnym wietrze 2stopnia dla woj. pomorskiego- subregion nadmorski
O silnym wietrze 1 stopnia dla woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego,
lubelskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.
O opadach śniegu 1 stopnia dla woj. podkarpackiego-subregion Bieszczady i Beskid Niski,
małopolskiego-subregion południowy i śląskiego-subregion Beskid Śląski i Żywiecki

Ostrzeżenia meteorologiczne można śledzić na bieżąco na stronie:
http://pogodynka.pl/ostrzezenia

3. Ocena sytuacji i hydrologicznej w dniach od 28 do 30.10.2017
oraz prognozowanego przebiegu w dniach 31.10 i 01.11.2017

Dorzecze Wisły
W dniu 28.10.2017 (stan na godz. 08:00) stan wody w dorzeczu Wisły układa
się głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki zanotowano
na Biebrzy, Pisie, Omulwi, Wkrze, Drwęcy i Brdzie oraz na Pilicy, Narwi i Bzurze. Stan niski
zanotowano lokalnie na środkowej Wiśle, na Przemszy, Wisłoce, Sanie, Wisłoku, Kamiennej,
Wieprzu i Bugu. Do 30.10.2017 występowały wzrosty stanu wody, największe w rzekach
dorzeczu górnej i dolnej Wisły. Wzrosty były związane z występującymi opadami.
W kolejnych dniach wzrastała liczba przekroczeń stanów ostrzegawczych i alarmowych.
Dnia 30.10.2017 (stan na godz. 08:00Stan wody w dorzeczu Wisły układa się
głównie w strefie wody średniej i wysokiej. Stan wysoki zanotowano na Brynicy, Sole,
Skawie, Rabie, Dunajcu Popradzie, Białej Tarnowskiej, Wisłoku, Bystrzycy, Radomce, Narwi,
Supraśli, Biebrzy, Pisie, Omulwi, Orzycu, Krznie, Wkrze, Bzurze, Drwęcy i Brdzie oraz
lokalnie na górnej Wiśle, na Przemszy, Wisłoce, Kamiennej, Pilicy i Liwcu. Stan niski
zanotowano lokalnie na Wieprzu i Bugu.
Na całym odcinku Wisły prognozuje się głównie wzrosty stanu wody związane
ze spływem wód opadowych w strefie wody średniej.
Na dopływach górnej Wisły (w woj. śląskim i małopolskim) w związku z znikającymi
opadami deszczu, spodziewane są wahania stanu wody w strefie stanów wysokich. Wzrosty
stanu związane będą ze spływem wody z górnych części zlewni. Punktowo (na mniejszych
ciekach) prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na dopływach środkowej
i dolnej Wisły przewiduje się głównie wzrosty i wahania poziomu wody, związane
z występującymi i prognozowanymi opadami deszczu oraz lokalnie z pracą urządzeń
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i wysokiej, miejscami powyżej stanów
ostrzegawczych i alarmowych. Tylko na granicznym odcinku Bugu stan wody będzie układał
się w strefie wody niskiej.

Dorzecze Odry
Dnia 28.10.2017 (stan na godz. 08:00) stan wody w dorzeczu Odry układa się
głównie w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. Stan wysoki obserwowano
na Baryczy, dolnej i środkowej Warcie, na Gwdzie, Drawie i Inie oraz lokalnie na Noteci. Stan

niski zanotowano na Widawce oraz lokalnie na górnej Odrze, na Małej Panwi, Nysie
Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i górnej Warcie. Do 29.10.2017 występowały wahania stanu
wody dopiero po intensywnych opadach w dniu 29.10 wystąpiły wzrosty stanu wody,
miejscami do strefy wody wysokiej głównie środkowej Odrze i jej dopływach. W zlewni Warty
wystąpiły wzrosty stanu wody głównie w trefie wody wysokiej. W ujściowym odcinku Odry
stan wody wzrastał z powodu tzw. „cofki” powyżej stanu ostrzegawczego (Szczecin, Gryfino).
W niedziele wieczorem stan wody osiągnął poziom okołoalarmowy.
Dnia 30.10.2017 (stan na godz. 08:00) stany wody górnej i środkowej Odry układają
się w strefie wody średniej, dolnej Odry w strefie wody wysokiej. Stany wody na górnej Odrze
będą opadały. Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej prognozuje się wyrównany
przebieg stanów wody. Na Odrze swobodnie płynącej stany wody będą ulegały wahaniom.
Amplituda wahań będzie wynosić ok. 50 cm. W ujściowym odcinku Odry stan wody
prognozuje się utrzymanie poziomu okołoalarmowego z powodu tzw. „cofki”. W kolejnych
dniach (od 31.10) obniżenie się poziomu wody poniżej stanu alarmowego, a następnie
ostrzegawczego.
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany będą ulegały wahaniom. Stany
wody będą utrzymywały się w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na odcinkach
rzek będących w zasięgu działania urządzeń hydrotechnicznych, stany wody mogą ulegać
większym wahaniom. W zlewni Baryczy stany wody będą nadal utrzymywały się powyżej
stanów ostrzegawczych.
Na Warcie początkowo prognozuje się stabilizacje, a następnie niewielkie wahania.
Stany wody na Warcie i dopływach układać się będą w strefach wody średniej i wysokiej,
lokalnie niskiej. Na stacji wodowskazowej Gorzów Wlkp. (Warta) i Dębe (Swędrnia)
prognozowane jest utrzymywanie się stanu ostrzegawczego. Na wodowskazie Bledzew
(Obra) prognozuje się wahania stanów wody w na granicy stanu alarmowego
i ostrzegawczego.

Dorzecza Przymorza
Dnia 28.10.2017 (stan na godz. 08:00) stan wody w dorzeczach Przymorza układał
się głównie w strefie wody wysokiej. Następnie obserwowano wzrosty stanu wody w wyniku
intensywnych opadów a w ujściowych odcinkach w związku z wystąpieniem silnego wiatru,
początkowo z kierunku zachodniego a następnie północnego.
Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, na Żuławach oraz w ujściowych
odcinkach rzek Wisły i Odry w związku z silnym wiatrem z sektora północnego wystąpiły
gwałtowne wzrosty stanów wody, powyżej stanów ostrzegawczych, a następnie alarmowych
w końcowej części analizowanego okresu. W zlewniach rzek Przymorza stany wody
utrzymywały się w strefie stanów wysokich, lokalnie powyżej stanów ostrzegawczych
i stanów alarmowych.

W ciągu najbliższej doby na wybrzeżu poziomy wody początkowo będą się
utrzymywać powyżej stanów alarmowych z tendencją spadkową. W ujściu Odry, na Zalewie
Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i na Żuławch poziomy wody będą się wahać powyżej
stanów alarmowych, z tendencją spadkową od godzin wieczornych. Na rzekach Przymorza
stany wody będą się wahać w strefie stanów wysokich i powyżej stanów ostrzegawczych.
Na rzekach: Wąskiej, Baudzie i lokalnie na Pasłęce stany wody będą się układały powyżej
stanu alarmowego z tendencją spadkową.
W zlewniach Łyny i Węgorapy prognozuje się przeważnie wzrosty poziomu wody,
na skutek spływu wód opadowych i przemieszczania wody w zlewni po opadach
z wcześniejszych dni, w strefie wody wysokiej. 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.

4. Ostrzeżenia hydrologiczne
Już 27.10 Zostały wydane ostrzeżenia hydrologiczne trzeciego – najwyższego
stopnia dla Bałtyku, rzek wpadających bezpośrednio do Bałtyku, Zlewiska Zalewu Wiślanego
i Szczecińskiego ostrzegające przed wezbraniem z możliwością przekroczenia stanu
alarmowego. Dla województw: warmińsko-mazurskiego, śląskiego i małopolskiego wydano
ostrzeżenia 2 stopnia mówiące o wzroście poziomu wody powyżej stanu ostrzegawczego.
Następnego dnia tj. 28.10 IMGW-PIB wydał dodatkowe ostrzeżenia 2 stopnia dla rzek w woj.
podlaskim, dolnośląskim, opolskim, świętokrzyskim, śląskim i małopolskim ostrzegające
przed wezbraniem powyżej stanów ostrzegawczych z możliwością przekroczenia stanu
alarmowego. Łącznie od 27.10 do 30.10.2017 wydano 18 ostrzeżeń informujących o
gwałtownych wzrostach stanów wody z możliwością przekroczenia stanów ostrzegawczych i
alarmowych.

5. Zestawienie przekroczeń stanów alarmowych i ostrzegawczych
w kolejnych dniach analizowanego okresu (28 - 30.10.2017) wg stanu
na godz. 06:00 UTC.
Liczba przekroczeń Stanu alarmowego na stacjach wodowskazowych w dniach:
28.10

29.10 30.10.2017

w dorzeczu Wisły

3,

5,

8,

w dorzeczu Odry

-,

1,

6,

w dorz. rzek Przymorza

-,

1,

13,

na stacjach morskich.

-,

-,

10.

Liczba przekroczeń Stanu ostrzegawczego na stacjach wodowskazowych w dniach:
28.10

29.10 30.10.2017

w dorzeczu Wisły

12,

12,

27,

w dorzeczu Odry

14,

18,

24,

w dorz. rzek Przymorza

6,

8,

10,

na stacjach morskich.

-,

7,

6.

Ostrzeżenia można śledzić na bieżąco na stronie:
http://www.pogodynka.pl/ostrzezeniahydro

Aktualną sytuację hydrologiczną i meteorologiczną można śledzić na bieżąco na stronie:
http://www.monitor.pogodynka.pl/

Część meteorologiczną przygotowali:
synoptyk: Anna Nemec
Część hydrologiczną przygotował:
Synoptyk: Marianna Sasim

Publikacja powyższego komunikatu w całości lub części wyłącznie za podaniem
IMGW-PIB jako źródła informacji.

Bieżące informacje pogodowe: www.pogodynka.pl lub www.imgw.pl

