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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, notowano stopniowy spadek temperatury 
powietrza. W wielu miejscach w nocy temperatura powietrza spadała poniżej 0°C. Najwyższe 
temperatury notowano na początku okresu w południowej części regionu i oscylowały wokół 
20°C, a najniższe występowały od 10 X – największe spadki poniżej 0°C odnotowano 
w Tatrach. W dniach 6 i 7 X nie notowano opadów atmosferycznych. 8 i 9 X niewielkie opady 
deszczu wystąpiły na Śląsku i lokalnie w Małopolsce. W dniu 10 X ponownie nie notowano 
opadów atmosferycznych. W dniach 11 i 12 X na całym obszarze notowano opady deszczu, 
deszczu ze śniegiem bądź samego śniegu z największą intensywnością w dniu 12 X. Na skutek 
opadów śniegu na części obszaru utworzyła się pokrywa śnieżna, która 13 X o godzinie 6 UTC 
największą grubośd miała zmierzoną w Tatrach (17 cm, na stacji Morskie Oko).  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu całego okresu 
obserwowano tendencję spadkową maksymalnej dobowej temperatury powietrza 
z najwyższymi wartościami dnia 6 X, a najniższymi 10 X. W nocy występowały przymrozki 
sięgające -8°C. W zlewniach Narwi, Łyny i Węgorapy okres minął bezopadowo.  W pozostałej 
części obszaru w ostatnim dniu okresu notowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem,  
a w zlewni Pilicy również śniegu. Kilkucentymetrową pokrywę śnieżną obserwowano  
w zlewni Pilicy o maksymalnej grubości 7 cm, w Przedborzu. 

W trakcie całego okresu na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody głównie 
w strefie stanów niskich, lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich.  

Na dopływach Wisły po Dęblin do dnia 12 X notowano wahania bądź niewielkie spadki 
poziomu wody głównie w strefie stanów niskich, lokalnie w strefie stanów średnich. 
Ostatniego dnia na skutek opadów atmosferycznych na większości rzek odnotowano wzrost 
poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich. Przez cały okres lokalnie stany wody były 
zaburzone pracą urządzeo hydrotechnicznych. 

Do dnia 12 X na obszarze zlewni Wisły po Dęblin obserwowano pogłębiające się zjawisko 
niżówki hydrologicznej (tzn. przepływy w rzekach osiągały wartości poniżej średniego 
niskiego przepływu z wielolecia – SNQ), a najniższe stany wody (poniżej najniższej wody 
z wielolecia - NNW) obserwowano w zlewni Soły, Raby, Dunajca oraz Sanu. Ostatniego dnia 
okresu na skutek opadów atmosferycznych liczba stacji objętych niżówką znacząco się 
zmniejszyła. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew notowano stabilizację i opadanie stanu wody 
w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew łącznie 
ze zlewnią Narwi z Bugiem obserwowano na ogół stabilizację i lokalne wahania poziomu 
wody związane z pracą urządzeo hydrotechnicznych, jedynie w zlewni Pilicy i Bzury 
w ostatnim dniu okresu zaobserwowano tendencję wzrostową poziomu wody związaną 
z lokalnie intensywnymi opadami deszczu. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, 
lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. Duża częśd rejonu w dalszym ciągu objęta była 
zjawiskiem niżówki hydrologicznej. Stany wody poniżej absolutnego minimum obserwowano 
lokalnie na Wiśle, Osie, Biebrzy oraz na Zbiorniku Siemianówka.  
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W zlewni Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej. 
Na Węgorapie notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia.  W ciągu okresu 
w zlewni Łyny obserwowano na ogół stabilizację stanu wody, lokalnie z tendencją spadkową. 
W zlewni Węgorapy występowały na ogół wahania, związane z pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin, prognozuje się wahania poziomu wody 
na ogół w strefie stanów niskich, a lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację stanu wody 
w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację 
stanu wody oraz lokalne wahania związane z przemieszczaniem wody opadowej w zlewniach 
oraz z pracą urządzeo hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej 
wysokiej. Jedynie w zlewni górnego Bugu spodziewane są spadki poziomu wody w strefie 
stanów niskich, a na Krznie w Malowej Górze w dolnej części strefy stanów średnich. 

W najbliższych dniach ze względu na zaistniałe i prognozowane opady deszczu sytuacja 
hydrologiczna ulegnie nieznacznej poprawie, zmniejszy się ilośd stacji objętych zjawiskiem 
niżówki hydrologicznej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowana jest ogólnie stabilizacja stanów wody, zakłócona 
wahaniami, na ogół w obecnych strefach, wywołanymi pracą urządzeo hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry okresowo występowały opady deszczu, a pod koniec  
okresu opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Opady miały przeważnie słabe natężenie, lokalnie 
w pierwszej części okresu natężenie umiarkowane. Najwyższe sumy dobowe opadów 
notowano 8 X w zlewniach górskich. Aktualnie ślad pokrywy śnieżnej obserwowany jest 
w szczytowych partiach Beskidu Śląskiego po stronie czeskiej (Lysa Hora) oraz na pograniczu 
zlewni Małej Panwi i Warty. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu i śniegu 
wystąpiły jedynie w ostatnim dniu okresu. Najwyższą wartośd opadu odnotowano w zlewni 
Warty w Osjakowie. Najwyższą wartośd pokrywy śnieżnej zaobserwowano w Lgocie Górnej 
i w Żarkach na górnej Warcie (7,0 cm). 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie 
na skanalizowanym odcinku w strefie wody średniej. Stany wody głównych dopływów górnej 
i środkowej Odry układały się na przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 
Lokalnie na Odrze (Chałupki, Malczyce, Ścinawa, Nowa Sól, Połęcko), w zlewni Nysy Kłodzkiej 
(Kopice, Wilkanów), w zlewni Stobrawy (Karłowice), w zlewni Bystrzycy (Dzierżoniów, 
Łażany) i w zlewni Bobru (Dąbrowa Bolesławiecka, Łomnica, Jelenia Góra na Kamiennej) 
stany wody układały się poniżej najniższego niskiego stanu wody z wielolecia. Stany wody 
w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i lokalnie średniej. Na Odrze 
granicznej stany wody układały się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. 
W okresie odnotowano stany wody poniżej absolutnego minimum na Warcie 
w: Działoszynie, Burzeninie i Międzychodzie; na Liswarcie w Kulach; na Prośnie w Bogusławiu 
i na Czarnej Strudze w Trąbczynie. 
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Stan wody górnej Odry ulegał wahaniom z tendencją wzrostową. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej rejestrowano wahania stanu wody spowodowane pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Stan wody Odry środkowej swobodnie płynącej ulegał wahaniom 
z przewagą tendencji wzrostowej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
wody na ogół miały przebieg wyrównany. Niewielkie wzrosty stanów wody (od kilku 
do kilkunastu cm) wystąpiły lokalnie po opadach deszczu w pierwszej części okresu. Większe 
wahania stanów wody spowodowane były pracą urządzeo hydrotechnicznych, szczególnie 
w zlewniach Kłodnicy, Białej Głuchołaskiej, Osobłogi, Kaczawy, Baryczy, dolnego Bobru i Nysy 
Łużyckiej. W zlewni górnej Warty na początku okresu dominowały spadki oraz stabilizacja 
stanów wody. W kolejnych dniach wystąpiły wahania stanów wody na Warcie poniżej 
zbiornika Jeziorsko spowodowane kolejnymi zmianami odpływu. Na dopływach występowały 
wahania, które spowodowane były oddziaływaniem urządzeo hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej do Widuchowej występowały nieznaczne wzrosty i stabilizacja stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry może zaznaczyd się niewielka 
tendencja wzrostowa stanów wody spowodowana prognozowanymi opadami deszczu.   

W zlewni Warty prognozuje się niewielkie wzrosty stanów wody, a na Odrze granicznej 
prognozowana jest stabilizacja stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe 
i umiarkowane wiatry z sektora wschodniego, głównie z kierunków: wschodniego 
i południowo-wschodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza przekraczające 15°C zarejestrowano 6 X. Najniższe 
temperatury poniżej -3°C zanotowano na stacjach meteorologicznych zlokalizowanych 
we wschodniej części obszaru. 

Występowały niewielkie opady atmosferyczne. Maksymalną sumę dobową opadu deszczu, 
wynoszącą niemal 4 mm, zarejestrowano 12 X na stacji meteorologicznej Miastko, w zlewni 
rzeki Wieprzy.  

Poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Żuławach i na rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów średnich oraz 
niskich. Nie zanotowano znaczących wzrostów poziomu wody. 

Podczas okresu na rzekach: Bauda, Łeba, Parsęta, Słupia, Elbląg, Rega obserwowano 
przepływy wody poniżej średniego niskiego przepływu. W pierwszej połowie tygodnia 
na stacji hydrologicznej Łozy (rzeka Pasłęka) zanotowano stan wody poniżej najniższej niskiej 
wody z wielolecia. 

Prognoza: 

Z powodu ustabilizowanej sytuacji hydrologiczno-meteorologicznej w najbliższych dniach 
na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz 
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na Żuławach prognozuje niewielkie spadki poziomów wody oraz wahania 
w dotychczasowych strefach stanów wody.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 6 października - 13 października 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 6 października - 13 października 2015 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 6 października - 13 października 2015 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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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Kinga Strooska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznao) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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