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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin w dniach od 20 IX do 22 IX obserwowano stabilizację średniej 
dobowej temperatury powietrza, która utrzymywała się na ogół pomiędzy 10°C,  
a 15°C. Od 23 IX do 25 IX zaznaczył się spadek średniej dobowej temperatury powietrza  
po czym, od 26 IX, ponownie zaczęła ona powoli wzrastać. Najniższe wartości notowane były  
21 i 22 IX nad ranem w Tatrach i wyniosły około -1°C. Opady deszczu notowano w dniach  
21 IX (karpackie zlewnie dopływów Wisły po Dęblin od Małej Wisły do Dunajca włącznie),  
22 IX (zlewnie: Wisłoki, Sanu, Wisłoka, Wieprza oraz Bugu po Krzyczew), a także 24 IX 
(zlewnia Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew za wyjątkiem Małej Wisły oraz Soły). Opady  
te na ogół miały słabą, a punktowo umiarkowaną intensywność. Największe dobowe sumy 
opadów zanotowano w zlewni Małej Wisły, Soły i punktowo także w zlewni Sanu.  
W pozostałych dniach omawianego okresu nie notowano opadów deszczu bądź były one 
jedynie śladowe.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew obserwowano na ogół wahania temperatury powietrza. 
Maksymalna temperatura powietrza kształtowała się od ok. 14˚C do ok. 20˚C, a minimalna 
od -1,4˚C do ok. 12˚C. Ujemne wartości temperatury minimalnej odnotowano dopiero  
w ostatnim dniu analizowanego okresu. W dniach 20-24 IX notowano na ogół nieduże, 
przelotne opady deszczu o największych sumach dobowych do około 15 mm. Ostatnie dwa 
dni okresu były bezopadowe.  

Na Wiśle po profil w Dęblinie w całym omawianym okresie obserwowano na ogół wahania 
poziomu wody w strefie stanów niskich i punktowo w strefie stanów 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. W zlewni 
Dunajca poniżej zbiornika Czchów, Wieprza poniżej zbiornika Nielisz notowano wahania 
stanów wody w strefie stanów niskich (Dunajec) i na granicy strefy stanów średnich i niskich 
(Wieprz) wywołane pracą zbiorników.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację stanu wody  
w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie  
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano stabilizację stanu wody, miejscami zakłóconą 
pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 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 - w ostatnim 
dniu omawianego okresu były one notowane miejscami na Wiśle, Radomce, Pilicy, Czarnej 
Malenieckiej, Drzewiczce, Bugu, Bzurze, Rawce, Welu, Osie, dolnej Narwi i Omulwi. 23 IX  
na Drzewiczce w Odrzywole zanotowano stan wody niższy od najniższego z wielolecia. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy 21 i 26-27 IX notowano przeważnie spadki poziomu wody, 
lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej, a w zlewni 
Węgorapy miejscami także w strefie wody niskiej. W pozostałych dniach obserwowano  
na ogół wahania stanu wody, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz lokalnie 
spływem wód opadowych.  
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Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, sytuacja hydrologiczna w dalszym ciągu nie ulegnie większej zmianie. 
Na Wiśle po Dęblin, prognozuje się wahania poziomu wody w strefie stanów niskich  
i punktowo w strefie stanów średnich. Na jej dopływach spodziewana jest stabilizacja bądź 
nieznaczny spadek poziomu wody w strefie stanów niskich i średnich. Lokalnie stany wody 
mogą zostać zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się na ogół 
stabilizację stanu wody w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły 
(włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody, lokalnie 
zakłóconą 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. 

 

Dorzecze Odry 

Opady w dorzeczu górnej i środkowej Odry wystąpiły jedynie na początku analizowanego 
okresu. Zaznaczyły się one w zlewniach lewostronnych dopływów Odry górnej i środkowej,  
w ich górskich i podgórskich partiach, szczególnie w zlewni Olzy, Nysy Kłodzkiej, Bobru  
z Kwisą oraz w zlewni Nysy Łużyckiej. Opady miały charakter przelotny i na ogół słabe lub 
umiarkowane natężenie. W pozostałej części okresu nie rejestrowano opadów 
atmosferycznych. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły 
jedynie lokalnie, a ich intensywność była niewielka. Najwyższą wartość zanotowano na stacji 
Kołuda Wielka (Noteć) 2,9 mm. 

W ciągu całego analizowanego okresu stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry 
układały się w strefie wody niskiej, odcinkami oraz okresami w strefie wody średniej. Niskie 
stany przeważały na Odrze górnej oraz środkowej swobodnie płynącej, a także w większości 
profilów wodowskazowych na dopływach kontrolowanych. Stany wody ze strefy stanów 
średnich rejestrowano tylko miejscami, na ogół na odcinkach rzek silnie zarastających oraz 
m.in. w zlewni Osobłogi, na Nysie Kłodzkiej poniżej Nysy i okresami na Bobrze. 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.  

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry przeważnie opadały lub miały przebieg 
wyrównany. Wahania o największej amplitudzie (50-100 cm) notowano na odcinkach rzek 
pozostających pod wpływem pracujących urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie na Odrze 
w Brzegu Dolnym i Malczycach (okresowe spadki stanu wody nawet o ponad 200 cm),  
a także na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej poniżej Nysy oraz na Bobrze z Kwisą poniżej Pilchowic  
i Leśnej. Na obszarze zlewni górnej Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody.  
Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko obserwowano niewielkie wzrosty stanów wody, 
lokalnie stabilizację i spadki. Na dopływach przeważały spadki i wahania stanów wody, które 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
obserwowano wahania stanów wody. 
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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 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 spadki 
stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i lokalnie 
umiarkowane wiatry z kierunku północno-wschodniego. W kolejnych dniach notowano słabe 
wiatry z zachodniego kierunku, a pod koniec omawianego okresu przeważały słabe  
i umiarkowane wiatry z sektora południowego.  

Najwyższe temperatury (powyżej 19°C) występowały pod koniec pierwszej i w drugiej 
połowie minionego tygodnia. Maksymalna temperatura powietrza wyniosła 21,5°C i została 
zanotowana 23 IX na stacji Świnoujście. Najniższą temperaturę równą 1,3°C rejestrowano  
w dniu 27 IX na stacji Prabuty, w zlewni Nogatu. 

W pierwszej połowie minionego tygodnia notowano maksymalne opady atmosferyczne. 
Najwyższa wartość dobowa opadu wyniosła ponad 19 mm na stacji Elbląg-Milejewo.  

Podczas całego analizowanego okresu notowano niewielką tendencje spadkową poziomów 
wody na całym obszarze. Na Wybrzeżu, ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym poziomy wody wahały się w strefie stanów średnich. Na stacji 
Kalisty (rzeka Pasłęka) poziomy wody w dalszym ciągu utrzymywały się w strefie stanów 
wysokich. Na rzekach Przymorza oraz rzekach: Inie i Baudzie, poziomy wody układały się  
w strefie stanów niskich i średnich.  

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody, 17 cm, zarejestrowano 24 IX w Nowych 
Sadłukach na rzece Baudzie.  

W minionym tygodniu przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował  
w Kwidzyniu na rzece Liwie, w Nowych Sadłukach na Baudzie, w Resku na Redze oraz  
w Bardach na Parsęcie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na całym opisywanym obszarze prognozuje się wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie na wschodzie obszaru (górny bieg Pasłęki) 
poziomy wody utrzymają się w strefie stanów średnich oraz wysokich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 20 września – 27 września 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 20 września – 27 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 20 września – 27 września 2016 r.) 
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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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Redakcja Biuletynu: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Wojciech Krasowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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