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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W analizowanym okresie w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, w nocy 13/14 X 
temperatura minimalna nie przekraczała wartości 6˚C, a lokalnie w górach notowano ujemną 
temperaturę powietrza. W ciągu kolejnych dni i nocy (14-17 X) na całym obszarze notowano 
dodatnią temperaturę powietrza, a miejscami jej maksymalne dobowe wartości sięgały 20˚C. 
W dniach 18-20 X nastąpiło nieznaczne ochłodzenie, lokalnie w górach minimalna 
temperatura powietrza ponownie osiągała wartości ujemne.   

W ciągu minionego tygodnia, jedynie 18 X nie notowano opadów atmosferycznych. 14 i 19 X 
obserwowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz lokalnie śniegu (19 X opady śniegu 
wystąpiły tylko w Tatrach). W pozostałych dniach notowano opady deszczu, 
głównie o natężeniu słabym i umiarkowanym, lokalnie intensywnym. Opady te występowały 
niemal na całym omawianym obszarze, a najwyższe dobowe wartości rejestrowano w zlewni 
górnego Dunajca.  

Wraz ze wzrostem temperatury powietrza obserwowano topnienie śniegu, aż do 
całkowitego jego zaniku. Jednak 19 X w Tatrach ponownie odnotowano pojawienie się 
pokrywy śnieżnej, a jej najwyższą grubośd (19 cm) pomierzono w Dolinie Pięciu Stawów.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa, w ciągu całego 
omawianego okresu maksymalna dobowa temperatura powietrza utrzymywała się od około 
7,5⁰C do około 14⁰C. Na ogół w ciągu całej doby temperatura powietrza była dodatnia. 

W zlewniach Narwi, Łyny i Węgorapy pierwsza połowa analizowanego tygodnia była 
praktycznie bezopadowa, na pozostałym obszarze notowano przelotne opady 
deszczu. W drugiej połowie na całym obszarze występowały przelotne opady deszczu, 
lokalnie (17 X i 18 X) o natężeniu intensywnym. 

W trakcie całego rozpatrywanego tygodnia 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 na ogół notowano wahania poziomu wody z przewagą 
wzrostów w strefie stanów niskich, lokalnie w strefie stanów średnich, spowodowane 
opadami deszczu oraz pracą urządzeo hydrotechnicznych, a także lokalnie topnieniem 
pokrywy śnieżnej (na początku minionego tygodnia).  

Jednocześnie wraz z występującymi opadami atmosferycznymi, w zlewni Wisły po Dęblin 
obserwowano stopniowe zmniejszenie się obszaru objętego zasięgiem zjawiska niżówki 
hydrologicznej (tzn. przepływy w rzekach osiągały wartości poniżej średniego niskiego 
przepływu z wielolecia – SNQ). 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszej połowie okresu obserwowano  na 
ogół stabilizację stanu wody, w drugiej połowie głównie wzrosty związane ze spływem wody 
opadowej w strefie wody niskiej. Poniżej ujścia Narwi okresowo notowano wahania stanu 
wody spowodowane pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku.  

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu), obserwowano w pierwszych dniach stabilizację i lokalne wahania poziomu 
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wody. W dalszej części omawianego tygodnia występowały wahania z przewagą wzrostów, 
spowodowanych spływem wód opadowych oraz lokalnie z pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej 
wysokiej.  

Na skutek opadów deszczu zmniejszał się powoli rejon objęty zasięgiem zjawiska niżówki  
hydrologicznej. Stany wody poniżej absolutnego minimum obserwowano na Zbiorniku 
Siemianówka oraz górnej i środkowej Biebrzy.   

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej. Na 
Węgorapie i okresowo Gubrze notowano stany poniżej średniej niskiej 
wody z wielolecia. W zlewniach Łyny i Węgorapy obserwowano na ogół wahania 
związane z pracą urządzeo hydrotechnicznych, a w drugiej połowie okresu także spływem 
wód opadowych. 

Prognoza hydrologiczna: 

W ciągu najbliższej doby na dopływach Wisły po Dęblin, w związku z prognozowanymi 
opadami deszczu zaznaczy się tendencja wzrostowa poziomu wody na granicy strefy stanów 
średnich i niskich oraz do strefy stanów średnich. Lokalnie na karpackich dopływach 
Wisły, w miejscu wystąpienia szczególnie intensywnych opadów deszczu, możliwe jest 
osiągnięcie dolnej części strefy stanów wysokich. W dniach kolejnych obserwowane będą 
wahania stanów wody (z przewagą spadków). Na Wiśle po Dęblin spodziewane są 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 wahania stanu wody związane ze 
spływem wód opadowych, lokalnie poniżej ujścia Narwi także z pracą stopni 
wodnych w Dębem i we Włocławku w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się wahania stanu wody 
z przewagą wzrostów, związane z przemieszczaniem się wody 
opadowej w zlewniach i lokalnie z pracą urządzeo hydrotechnicznych w strefie wody niskiej, 
lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. 

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

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są wahania stanu wody, lokalnie z tendencją 
wzrostową na ogół w obecnych strefach, wywołane głównie pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry istotne opady występowały w pierwszej połowie 
omawianego okresu. Przeważnie były to opady o słabym i umiarkowanym natężeniu. 
Najwyższe sumy były rejestrowane w zlewniach lewostronnych dopływów środkowej Odry. 
W drugiej połowie tygodnia opady były rejestrowane punktowo, a ich sumy dobowe były 
kilkumilimetrowe lub śladowe. Na Śnieżce początkowo była obserwowana niewielka, szybko 
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zanikająca pokrywa śnieżna. W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły na 
całym rozpatrywanym obszarze. Najwyższą wartośd opadu odnotowano w Łasku (Grabia). 

Stany wody na Odrze utrzymywały się w strefie wody niskiej, a na odcinku skanalizowanym 
także w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany 
układały się na ogół w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. Początkowo na Odrze, w zlewni 
Nysy Kłodzkiej, na Kaczawie i w zlewni Bobru, obserwowane były stany poniżej najniższego 
niskiego stanu wody z wielolecia. Liczba stacji poniżej tego progu stopniowo zmniejszała się. 
Ostatniego dnia, poniżej pozostały tylko 2 stacje (Wilkanów - zlewnia Nysy 
Kłodzkiej i Rzymówka - rzeka Kaczawa). 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 omawianym okresie odnotowano 
stany wody poniżej absolutnego minimum na Warcie w Burzeninie i Międzychodzie oraz na 
Prośnie w Bogusławiu. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze ulegały przeważnie niewielkim zmianom. Jedynie na 
odcinku skanalizowanym obserwowane były większe wahania związane z pracą 
jazów i urządzeo piętrzących. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry występowały 
wzrosty stanów wody w pierwszej połowie okresu, wynikające z opadów deszczu. Na ogół 
zaznaczyły się na mniejszych ciekach górskich i podgórskich (wynosiły do 15-20 
cm). W drugiej połowie okresu dominowały kilkucentymetrowe zmiany stanów wody.  
Lokalnie, w wyniku pracy urządzeo hydrotechnicznych, występowały wahania stanów wody. 
Były szczególnie zauważalne na: Kłodnicy, dolnym odcinku Nysy Kłodzkiej oraz na Białej 
Głuchołaskiej, Bystrzycy, Widawie, Baryczy, w zlewni Bobru i Nysy Łużyckiej. W zlewni Warty 
prawie w całym rozpatrywanym okresie dominowały wzrosty stanów wody, które 
spowodowane były wystąpieniem opadów i zwiększeniem zrzutu ze zbiornika Jeziorsko pod 
koniec omawianego tygodnia. Spadki zanotowano w dwóch ostatnich dniach na dopływach 
Warty. Wahania stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeo 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej do Widuchowej występowały wzrosty stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry przewiduje się przebieg wyrównany oraz chwilowe 
niewielkie wahania spowodowane prognozowanymi opadami deszczu. W zlewni 
Warty i Odry granicznej prognozuje się wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Podczas omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora wschodniego. W pierwszej połowie były 
to wiatry głównie z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego, 
natomiast w drugiej z kierunku północno-wschodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 12°C, notowano na stacjach 
meteorologicznych zlokalizowanych we wschodniej części obszaru. Temperatury minimalne, 
nie przekraczające 3°C, zarejestrowano 13 i 15 X również we wschodniej części obszaru. 
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W minionym tygodniu opady atmosferyczne występowały głównie w drugiej połowie. 
Maksymalne sumy dobowe opadu deszczu, wynoszące ponad 25 mm, zarejestrowano 17 
X w środkowej części obszaru, przeważnie w głębi lądu. 

Poziomy wody na Wybrzeżu RP, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Żuławach i na rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów średnich oraz 
niskich. W drugiej połowie rozpatrywanego okresu na rzekach Przymorza zanotowano ponad 
dwudziestopięciocentymetrowe wzrosty dobowe poziomów wody, spowodowane spływem 
wód opadowych. 

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

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu RP, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje niewielkie spadki poziomów wody oraz 
wahania w strefie stanów średnich oraz niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 13 października - 20 października 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów             

(w okresie 13 października - 20 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 13 października - 20 października 2015 r.) 

 

 

 

Przekroczenia i wzrosty.jpg


 

 

 
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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Adam Grabarczyk (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 
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Marianna Teresa Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Kamila Głowinkowska (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznao) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 
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