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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz zlewni Bugu po Krzyczew w dniach 13-18 IX, obserwowano 
stabilizację średniej dobowej temperatury powietrza. Najcieplejszym dniem był 13 IX (w kilku 
miejscach temperatura była zbliżona do 30°C, ale jej nie przekroczyła). Od 19 do 20 IX 
zaznaczył się spadek średniej dobowej temperatury powietrza. Najniższe wartości notowane 
były 20 IX nad ranem w Tatrach i wyniosły 1°C. Od 13 do 16 IX w zlewni Wisły po Dęblin nie 
notowano opadów deszczu. Opady deszczu związane z przejściem frontu chłodnego, 
pojawiły się 17 i 18 IX, miejscami o intensywnym natężeniu. Największe dobowe sumy 
opadów zanotowano w zlewni górnego Dunajca, Wisłoka i Sanu. Na koniec okresu notowano 
opady o charakterze przelotnym.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano stopniowy 
spadek temperatury powietrza. Maksymalne dobowe wartości notowano 13 IX (około 29°C). 
Minimalna dobowa temperatura powietrza podlegała wahaniom z ogólną tendencją 
spadkową, a najniższe jej wartości notowano ostatniego dnia, lokalnie do około -0,4°C. 
Analizowany okres był praktycznie bezopadowy. Jedynie pod koniec tygodnia w zlewni 
Radomki i Pilicy wystąpiły opady deszczu, miejscami intensywne. 

W dniach 13-16 IX na Wiśle po profil w Dęblinie obserwowano wahania poziomu wody 
w strefie stanów niskich i średnich. Na jej dopływach zaznaczyły się na ogół spadki bądź 
stabilizacja poziomu wody, przeważnie w strefie stanów niskich oraz lokalnie w dolnej części 
strefy stanów średnich. Od 17 IX wzrost stanów wody spowodowany opadem deszczu,  
a w późniejszym okresie spływem wód opadowych do niżej położonych części zlewni, 
obserwowano na Małej Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice, Pszczynce, Brynicy, Sole, 
Skawie, Rabie, na tatrzańskich dopływach Dunajca, Popradzie, Białej Tarnowskiej, Czarnej 
Staszowskiej, Ropie, Jasiołce, karpackich dopływach Wisłoki, Sanie poniżej zbiornika Solina 
oraz na prawie całym Wisłoku i jego dopływach. Wzrosty wystąpiły głównie w strefie stanów 
średnich i niskich. Miejscami poziom wody zaburzony był pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo obserwowano: do zbiornika 
we Włocławku opadanie stanu wody, a poniżej zbiornika wahania związane z jego pracą, 
następnie na całej Wiśle stabilizację i opadanie stanu wody na ogół w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, miejscami zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, tylko pod koniec okresu w zlewni Pilicy lokalne wahania, związane 
ze spływem wód opadowych w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. Stopniowo 
zwiększała się ilość stacji, na których obserwowano przepływy niższe od średniego niskiego 
przepływu z wielolecia. Ostatniego dnia okresu były one notowane na Radomce, Czarnej 
Malenieckiej i Welu oraz lokalnie: na Wiśle, Pilicy, Bugu, Bzurze i w zlewni dolnej Narwi. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych w strefie wody średniej, a w zlewni Węgorapy lokalnie 
także w strefie wody niskiej. 
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni sytuacja hydrologiczna nie ulegnie większym zmianom. Na Wiśle 
po Dęblin, prognozuje się wahania poziomu wody na granicy strefy stanów niskich i średnich.  
Na jej dopływach spodziewana jest stabilizacja, lokalnie nieznaczny spadek poziomu wody 
w strefie stanów niskich i średnich. Miejscami stany wody mogą zostać zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół stabilizację stanu wody 
w strefie wody niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi 
i zlewnią Bugu), 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, głównie w strefie wody średniej, lokalnie 
niskiej.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej części okresu opadów nie notowano. W połowie okresu opady notowano 
lokalnie. W drugiej części opady występowały na całym obszarze dorzecza górnej i środkowej 
Odry. Notowano opady o umiarkowanej i dość dużej wysokości, o natężeniu od słabego 
do silnego, miejscami notowano opady o charakterze deszczu ulewnego, a lokalnie 
występowały opady o natężeniu deszczu nawalnego (w zlewni środkowej Odry w Obornikach 
Śląskich, w zlewni Baryczy w Trzebnicy oraz w zlewni Nysy Łużyckiej w po stronie RC w Desna 
Sous). Ostatniego dnia zanotowano opady o małej i lokalnie umiarkowanej wysokości,            
o natężeniu słabym. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły 
jedynie w drugiej części okresu i były miejscami intensywne. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji Dobryszyce (Widawka) 25,7 mm. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze oraz na dopływach początkowo 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. 
W drugiej części okresu po opadach deszczu na części stacji wodowskazowych stany wody 
przeszły do strefy stanów średnich. W końcu okresu stany wody opadały i utrzymywały się 
w strefach wody niskiej i średniej. 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.  

Do połowy okresu stany wody na górnej Odrze opadały, w drugiej części notowano wzrosty 
stanów wody spowodowane opadami deszczu, a pod koniec okresu notowano spadki 
i przebieg wyrównany stanów wody. Na skanalizowanym odcinku środkowej Odry 
w pierwszej części okresu notowano opadanie stanów wody i przebieg wyrównany, 
w kolejnych dniach stany wody ulegały wahaniom z tendencja wzrostową, spowodowaną 
zwiększonymi odpływami ze zbiornika Nysa i Turawa. Na odcinku Odry środkowej swobodnie 
płynącej przez większą część okresu stany wody ulegały niewielkim wahaniom z tendencją 
opadania. Od połowy okresu na odcinku do Głogowa zanotowano większe wzrosty stanów 
wody spowodowane pracą stopnia wodnego Brzeg Dolny. Na odcinku Nowa Sól-Cigacice 
wzrosty stanów wody obserwowano pod koniec okresu. Od Nietkowa do Słubic stany wody 
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ulegały  niewielkim wahaniom. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry początkowo 
stany wody opadały i miały przebieg wyrównany. Wzrosty stanów wody notowano w drugiej 
części i pod koniec okresu, spowodowane zasilaniem wodami opadowymi i ich 
przemieszczaniem. Lokalne wahania stanów wody związane były z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i zbiorników retencyjnych. W zlewni Warty w pierwszej części okresu 
dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Na większości dopływów również przeważały 
spadki i stabilizacja stanów wody. Większe wahania na dopływach spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych i wystąpieniem opadów deszczu. W drugiej 
części okresu po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko nastąpiły na Warcie wzrosty 
stanów wody.  Na Odrze granicznej  obserwowano spadki i stabilizację stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowana jest stabilizacja  
i dalsza powolne opadanie stanów wody. Lokalnie będą występowały wahania 
spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników. 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są niewielkie spadki stanów 
wody. Na odcinku Warty poniżej zbiornika Jeziorsko od wodowskazu Śrem do ujścia rzeki 
przemieszczać się będzie fala wywołana zwiększeniem odpływu ze zbiornika. Lokalnie 
na dopływach możliwe są wzrosty wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Odrze granicznej poniżej Słubic przewiduje się stabilizację stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane wiatry z kierunku wschodniego. W drugiej 
połowie przeważały silniejsze wiatry z kierunku północno- wschodniego.  

Najwyższe temperatury (powyżej 25°C) występowały w dniu 13 IX. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 30,2°C i została zanotowana na stacji Szczecin. Najniższą temperaturę 
równą 3,7°C zarejestrowano w dniu 19 IX na stacji Resko-Smólsko. 

W okresie występowały nieznaczne opady atmosferyczne. Najwyższa wartość dobowa opadu 
wyniosła  0,5 mm na stacji Gdynia.  

Poziomy wody na Wybrzeżu, ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Zalewie Szczecińskim 
wahały się w strefie stanów średnich. Na Żuławach i Zalewie Wiślanym notowano wahania 
poziomów wody w strefie stanów średnich oraz wysokich. Na rzekach Przymorza oraz 
rzekach Inie i Bałdzie poziomy wody układały się w strefie stanów niskich i średnich.  

Maksymalne dobowe wzrosty poziomu wody (powyżej 15 cm) zarejestrowano w Braniewie 
na Pasłęce oraz  Pruszczu Gdańskim na Raduni. 

Przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował w Kwidzyniu na rzece 
Liwie, w Nowych Sadłukach na Baudzie, w Resku na Redze. Pod koniec okresu przepływ 
wody poniżej średniego niskiego przepływu występował również  w Bardach na Parsęcie. 
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym obszarze prognozuje się niewielkie wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie na wschodzie obszaru (górny bieg Pasłęki) 
poziomy wody początkowo utrzymają się w strefie stanów średnich oraz wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 13 września - 20 września 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 13 września - 20 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 13 września - 20 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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