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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano stopniowy wzrost 
średniej dobowej temperatury powietrza. Najcieplejszym dniem był 12 IX – na kilku stacjach 
odnotowano maksymalną temperaturę powietrza bliską 30°C, natomiast najniższą 
temperaturę powietrza (ok. 5°C)  zarejestrowano w nocy z 6 na 7 IX. Prawie w całym okresie 
w zlewni Wisły po Dęblin nie odnotowano opadów deszczu. Jedynie na początku okresu 
wystąpiły opady o natężeniu słabym i o nieznacznych sumach. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano stopniowy 
wzrost temperatury powietrza, z najwyższymi wartościami w drugiej połowie okresu. 
Najwyższą maksymalną dobową temperaturę powietrza (ok. 31°C) odnotowano 9 IX. 
Minimalna dobowa temperatura powietrza podlegała niedużym wahaniom z ogólną 
tendencją wzrostową, najniższe wartości (lokalnie ok. 7°C)  notowano 7 i 8 IX. Okres był 
praktycznie bezopadowy, punktowo odnotowane opady nie przekroczyły wartości 0,5 mm. 

Od 6 do 8 IX w związku z przemieszczaniem się wód opadowych w niżej położone części 
zlewni oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników, notowany był wzrost poziomu wody 
na Sole poniżej kaskady zbiorników, Skawie poniżej zbiornika Świnna Poręba, na Dunajcu 
poniżej zbiornika Sromowce oraz miejscami na jego tatrzańskich dopływach, w ujściowym 
odcinku Białej Tarnowskiej, Wisłoce poniżej Krajowic oraz Wisłoku poniżej Rzeszowa. 
Wzrosty wystąpiły na ogół w strefie stanów średnich, a punktowo do dolnej części strefy 
stanów wysokich. Na Dunajcu w profilu Sromowce Wyżne, notowane były krótkotrwałe 
przekroczenia stanu ostrzegawczego, związane ze zwiększonym odpływem z zespołu 
zbiorników Czorsztyn-Niedzice-Sromowce Wyżne. Punktowo na tatrzańskich dopływach  
Dunajca (na Białce w Trybszu oraz Łysej Polanie i na Białym Dunajcu w Zakopanem) 
obserwowano również przekroczenia stanów ostrzegawczych. Od 8 do 13 IX na dopływach 
Wisły po Dęblin obserwowano na ogół spadek poziomu wody do strefy stanów niskich 
i średnich. Na Wiśle po Dęblin w omawianym okresie zaznaczyły się wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich, a w ostatnich dniach (11-12 IX) obserwowano 
spadek poziomu wody na ogół do strefy stanów niskich, a punktowo w strefie stanów 
średnich. W zlewni Wisły po profil w Dęblinie, lokalnie poziom wody zaburzony był pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo obserwowano stabilizację 
i opadanie stanu wody, miejscami zakłóconą pracą zbiornika w Dębem, następnie wahania, 
związane ze spływem wód opadowych z górnej części zlewni i pracą zbiornika we Włocławku 
– na ogół w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew wraz 
ze zlewnią Narwi i Bugu obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. 
Zwiększała się ilość stacji, na których obserwowano przepływy niższe od średniego niskiego 
przepływu z wielolecia – w ostatnim dniu okresu były notowane: na Radomce, na Czarnej 
Malenieckiej, Drzewiczce, Świdrze i na Osie oraz lokalnie: na dolnej Wiśle, na Pilicy, Bugu, 
Bzurze oraz w zlewni dolnej Narwi. Na Drzewiczce w Odrzywole poziom wody układał się 
nieznacznie poniżej najniższego niskiego stanu wody. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej, zaś 
w pierwszych dniach okresu, lokalnie także w dolnej strefie wody wysokiej. Notowano 
na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, sytuacja hydrologiczna nie ulegnie większym zmianom. W zlewni 
Wisły po Dęblin spodziewana jest stabilizacja, a lokalnie nieznaczny spadek poziomu wody 
w strefie stanów niskich i średnich. Miejscami stany wody mogą zostać zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się: do zbiornika 
we Włocławku opadanie stanu wody, a poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane 
ze spływem wód z górnej części zlewni i z pracą zbiornika we Włocławku – na ogół w strefie 
wody niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację i opadanie 
stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej 
i średniej, miejscami w wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół spadki poziomu wody, lokalnie 
zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej.  

 

Dorzecze Odry 

Tylko na początku okresu we wschodniej części dorzecza górnej i środkowej Odry notowano 
małe opady deszczu o słabym natężeniu (końcówka opadów związanych z frontem 
atmosferycznym przemieszczającym się przez Polskę pod koniec ubiegłego okresu). Przez 
resztę okresu opady deszczu nie występowały. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
opady deszczu wystąpiły jedynie lokalnie, a ich intensywność była niewielka. Najwyższą 
wartość opadu zanotowano na stacji Kołuda Wielka (Noteć). 

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie 
na odcinku skanalizowanym oraz przejściowo na górnej Odrze i w Malczycach w strefie wody 
średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały się 
przeważnie w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. W Dzierżoniowie 
na Piławie stan wody układał się poniżej najniższego niskiego stanu wody z wielolecia. Stany 
wody w dorzeczu Warty układały się głównie w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie  
wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały się głównie w strefie wody niskiej, 
lokalnie średniej.  

Górną Odrą początkowo przemieszczało się wezbranie wywołane spływem wód po opadach 
ubiegłych. W drugiej części okresu stan wody przy tendencji spadkowej ulegał niewielkim 
wahaniom spowodowanym pracą urządzeń hydrotechnicznych w zlewni Opawy. 
Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry w pierwszej części okresu przemieszczało się 
niewielkie wezbranie opadowe, a następnie stan wody ulegał wahaniom bez wyraźnej 
tendencji. Odrą środkową swobodnie płynącą wezbranie, poprzedzone wahaniami stanu 
wody, przemieszczało się przez większą część okresu. W zlewniach dopływów górnej Odry 
początkowo stany wody opadały, a następnie miały przebieg wyrównany. W zlewniach 
dopływów środkowej Odry przeważała powolna tendencja spadkowa i przebieg wyrównany 
stanów wody. Lokalne wahania stanów wody (od kilku do kilkudziesięciu centymetrów) 
związane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych na Nysie 
Kłodzkiej, w zlewni Bystrzycy, na Bobrze i Kwisie. W zlewni Warty dominowały spadki 
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i stabilizacja stanów wody. Na większości dopływów również przeważały spadki i stabilizacja 
stanów wody. Większe wahania na dopływach spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej  obserwowano wahania stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowana jest 
stabilizacja i dalsza powolna tendencja spadkowa stanów wody. Lokalnie będą występowały 
wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są niewielkie spadki i stabilizacja 
stanów wody. Lokalnie na dopływach możliwe są wzrosty wywołane oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic przewiduje się na początku 
wzrosty stanów wody, w kolejnych dniach spadki. Poniżej Widuchowej przewiduje się 
wahania. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora zachodniego. W drugiej połowie 
przeważały wiatry z sektora wschodniego.  

Najwyższe temperatury (powyżej 28°C) występowały 9 i 12 IX. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 29,2°C i została zanotowana na stacji Prabuty. Najniższą temperaturę 
równą 7,5°C zarejestrowano 7 IX na stacji Szczecin. 

W okresie występowały niewielkie opady atmosferyczne. Najwyższa wartość dobowa opadu 
wyniosła niemal 3,2 mm na stacji Nowa Pasłęka, w zlewni Zalewu Wiślanego. 

Poziomy wody na Wybrzeżu, ujściowym odcinku Odry i Wisły, na Zalewie Szczecińskim oraz 
Wiślanym wahały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach notowano wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich oraz niskich. Na rzekach Przymorza oraz rzece Inie poziomy 
wody układały się w strefie stanów niskich i średnich z niewielką tendencją spadkową 
w drugiej połowie okresu.  

Maksymalne dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 15 cm) zarejestrowano w Ustce 
i Pruszczu Gdańskim. 

Przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował w Kwidzyniu na rzece 
Liwie oraz w Nowych Sadłukach na Baudzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym opisywanym obszarze prognozuje się niewielkie wahania 
poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie na wschodzie obszaru (Żuławy 
i Pasłęka) poziomy wody początkowo utrzymają się w strefie stanów średnich oraz wysokich, 
po czym notowane będą spadki. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 6 września - 13 września 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 6 września - 13 września 2016 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 września - 13 września 2016 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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