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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W pierwszej połowie okresu obserwowano opady deszczu o różnym stopniu natężenia. 
Największe dobowe sumy opadów, lokalnie przekraczające 30 mm, notowane były w zlewni 
Wisły po Dęblin oraz w zlewni Pilicy. Na pozostałym obszarze notowano niewielkie przelotne 
opady deszczu. Pokrywa śnieżna w Tatrach występowała przez cały okres – najgrubsza była 
23 X (maksymalnie 28 cm na Kasprowym Wierchu) i z czasem zmniejszała się. 25 i 26 X śnieg 
obserwowano lokalnie również w najwyższych partiach Beskidów. W pierwszych dniach 
okresu obserwowano spadek średniej dobowej temperatury (miejscami do -7°C),  
a w kolejnych dniach jej wzrost. 

W dniach 22-24 X na dopływach Wisły po Dęblin w związku z występującymi opadami 
deszczu obserwowano wzrosty stanów wody, na ogół w strefie stanów średnich, do dolnej 
części strefy stanów wysokich. Lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze, a na 
Pszczynce również stan alarmowy. Na Wiśle po Dęblin przemieszczała się fala wód 
opadowych, na granicy strefy stanów średnich i wysokich (23-27 X). Następnie po wzrostach 
wystąpiły wahania oraz spadki zarówno na Wiśle po Dęblin jak i na jej dopływach, na ogół  
w strefie stanów średnich. Lokalnie poziom wody zaburzany był pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano wahania stanu wody związane 
z przemieszczaniem się wód opadowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody 
średniej i niskiej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu notowano na ogół stabilizację 
i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych i spływem 
wód opadowych w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, z utrzymującymi się 
przekroczeniami stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie i na Czarnej Włoszczowskiej 
w Januszewicach. 

W zlewni Bugu dominowała tendencja wzrostowa poziomu wody, na ogół na granicy strefy 
stanów niskich i średnich.  

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej; na Pisie, lokalnie 
w zlewni środkowej i dolnej Narwi oraz Biebrzy poniżej średniej niskiej z wielolecia. W zlewni 
Narwi początkowo obserwowano na ogół wahania bądź nieduże wzrosty stanów wody, 
wywołane spływem i przemieszczaniem wód opadowych z poprzedniego tygodnia. 
Następnie notowano spadki oraz stabilizację stanów wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano przeważnie wahania, lokalnie z tendencją spadkową 
w strefie wody niskiej i średniej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Na dolnej 
Łynie, Gubrze i Węgorapie stan wody układał się poniżej średniej niskiej z wielolecia.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są spadki lub wahania poziomu 
wody na ogół w strefie stanów średnich. Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew 
(z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody w strefie 
wody średniej i niskiej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu przewiduje się stabilizację 
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stanu wody oraz lokalne wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom 
wody będzie układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej, z utrzymującym 
się przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie i na Czarnej Włoszczowskiej 
w Januszewicach. 

W zlewni Bugu prognozowane są wahania bądź stabilizacja poziomu wody na granicy stref 
stanów niskich i średnich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację oraz opadanie stanów wody. 

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania, lokalnie z tendencją spadkową 
w strefie wody średniej i niskiej, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady atmosferyczne występowały w pierwszej połowie 
okresu. Były to opady o słabym i umiarkowanym, lokalnie silnym natężeniu. W szczytowych 
partiach górskich występowały opady śniegu, które skutkowały utworzeniem niewielkiej 
pokrywy śnieżnej, zmniejszającej się w kolejnych dniach. W dorzeczu Odry granicznej i Warty 
opady deszczu obserwowano jedynie w pierwszych dwóch dniach. Lokalnie wystąpiły opady 
o dużej intensywności, a największy opad zanotowano na stacji Jastrzygowice (Prosna). 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo układały się w strefie stanów 
średnich i wysokich, miejscami niskich, a w drugiej połowie okresu przeważnie w strefie 
stanów średnich, lokalnie niskich i wysokich. Stany wody w dorzeczu Warty układały się 
w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie wysokiej, a na Odrze granicznej w strefie wody 
średniej, lokalnie wysokiej i niskiej. 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w wyniku opadów deszczu na początku okresu 
obserwowano znaczne wzrosty stanów wody. Na górnej Odrze uformowało się wezbranie, 
które w ciągu omawianego okresu przemieszczało się w strefie stanów wysokich w dół biegu 
rzeki. W zlewniach dopływów występowały przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i miejscami stanów alarmowych. W drugiej połowie okresu stany wody opadały i ulegały 
wahaniom, wynikającym z pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

Na początku okresu w zlewni górnej Warty po wystąpieniu intensywnych opadów deszczu 
obserwowano wzrosty stanów wody. Po zmianie zrzutów ze zbiornika Jeziorsko na odcinku 
Warty poniżej zbiornika wystąpiły wahania stanów wody. Pod koniec okresu na górnej 
Warcie i na większości dopływów zaznaczyły się spadki. Na dopływach lokalne wahania 
stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej odnotowano wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych trzech dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są spadki 
stanów wody. Większe wahania stanów wody możliwe są na odcinkach poniżej urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Warcie do wodowskazu Poznań prognozowane są spadki stanów 
wody, a poniżej wzrosty (aż do ujścia). Na Odrze granicznej przewiduje się wzrosty stanów 
wody. 
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Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały wiatry z kierunków południowo-wschodnich. Na Wschodnim wybrzeżu oraz 
w ujściowym odcinku Wisły były to wiatry silne, natomiast na reszcie obszaru słabe 
i umiarkowane. W drugiej połowie zdecydowaną przewagę wykazywały wiatry umiarkowane 
z kierunków południowo-zachodnich.  

Najwyższe temperatury przekraczające 15°C notowano 27 X. Pierwsze przymrozki 
towarzyszące temperaturze poniżej 0°C zanotowano głównie na stacjach we wschodniej 
części obszaru na początku drugiej połowy okresu.   

Niewielkie opady atmosferyczne występowały głównie w pierwszych dwóch dobach okresu. 
Dodatkowo nieznaczne opady zanotowano na początku drugiej połowy okresu na stacjach 
we wschodniej części obszaru. Maksymalna suma dobowa opadu wyniosła 17  mm  na stacji 
Świnoujście. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, ujściowym odcinku Wisły 
i Odry oraz na Żuławach do drugiej, lokalnie trzeciej doby wykazywały tendencje wzrostową, 
niekiedy przekraczając strefę stanów wysokich (Żuławy, zlewnia Zalewu Wiślanego). 
W kolejnych dniach, ze względu na zmieniającą się siłę i kierunek wiatru, poziomy wody 
silnie spadały, wahając się w strefie stanów średnich (głównie Zalew Wiślany i ujściowy 
odcinek Wisły) oraz niskich.    

Na rzekach Przymorza poziomy wody oscylowały między strefą stanów niskich oraz średnich. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody, wynoszące ponad 25 cm, zaobserwowano 25 X na 
stacjach morskich. 

Prognoza: 

W najbliższej dobie Zalewie Wiślanym oraz na Żuławach przewiduje się niewielkie wzrosty 
oraz utrzymanie poziomów wody w strefie stanów średnich. Na Wybrzeżu, Zalewie 
Szczecińskim i ujściowym odcinku Odry przewiduje się wahania między strefą stanów niskich, 
a średnich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą się wahały między strefą stanów średnich i niskich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 21 października - 28 października 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 21 października - 28 października 2014 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 21 października - 28 października 2014 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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