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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 2 X temperatura powietrza była dość 
wyrównana i obserwowano niewielkie wahania jej średnich dobowych wartości. W ostatnich 
dwóch dniach (3-4 X) odnotowano znaczny spadek maksymalnej temperatury powietrza, 
a zatem także średniej dobowej temperatury powietrza. Najwyższe wartości temperatury 
notowano głównie 30 IX, a najniższe 28 X. Cały okres do dnia 2 X włącznie był bezopadowy. 
Od 3 X na całym obszarze notowano intensywne opady deszczu, a w wyższych partiach Tatr 
także śniegu. Jego największa grubość odnotowana 4 X wyniosła 20 cm na Kasprowym 
Wierchu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna dobowa 
temperatura powietrza kształtowała się od ok. 8°C do ok. 25°C, z najwyższymi wartościami 
w dniach 29 IX – 2 X. Minimalna dobowa temperatura powietrza początkowo (27 i 28 IX) 
kształtowała się w zakresie od -1,3°C do ok. 5°C, przy czym ujemne wartości notowane były 
tylko lokalnie. W kolejnych dniach odnotowano jej nagły wzrost do około 12-16°C i następnie 
wahania w zakresie ok. 6-14°C. Opady deszczu notowano głównie w drugiej połowie okresu, 
miejscami były one intensywne. Najwyższe opady zanotowano w zlewni Pilicy, Bzury, Liwca 
oraz Narewki. 

Na Wiśle po profil w Dęblinie niemal w całym okresie (aż do 3 X włącznie) obserwowano 
wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo w dolnej części strefy stanów 
średnich. W dniu 4 X, w związku ze spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych wzrost poziomu wody lokalnie do górnej części strefy stanów średnich 
odnotowano na Wiśle na odcinku po ujście Wisłoki. Od ujścia Wisłoki po Dęblin notowano 
wahania poziomu wody w strefie sanów niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin do dnia  
2 X włącznie notowano spadki bądź stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich, 
lokalnie w strefie stanów średnich. W dniach 3 i 4 X na skutek intensywnych opadów deszczu 
oraz lokalnie pracy urządzeń hydrotechnicznych na całym obszarze notowano wzrosty 
poziomu wody (miejscami gwałtowne) głównie w strefie stanów średnich oraz do dolnej 
części strefy stanów wysokich. Lokalnie zostały przekroczone stany ostrzegawcze (zlewnie: 
Soły, Skawy, Wisłoki). 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody – w strefie 
wody niskiej. Na dopływach powyższego odcinka Wisły obserwowano na ogół stabilizację 
stanu wody, lokalnie zakłóconą pracą urządzeń hydrotechnicznych. W ostatnim dniu okresu 
na skutek zaistniałych opadów deszczu miejscami notowano większe wzrosty stanu wody. 
Poziom wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w wysokiej. W zlewni Bugu 
po Krzyczew do 2 X włącznie notowano niewielkie wahania poziomu wody głównie w strefie 
stanów niskich. W dniach 3-4 X na skutek opadów deszczu odnotowano wzrosty poziomu 
wody, także głównie w strefie stanów niskich. W okresie na ogół utrzymywała się ilość stacji, 
na których obserwowano przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia. 
W ostatnim dniu ta ilość stacji zmniejszyła się i przepływy niższe od SNQ notowano 
miejscami na Wiśle, Pilicy, Drzewiczce, Bugu oraz lokalnie w zlewni dolnej Narwi. 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano stabilizację oraz spadki poziomu wody, lokalnie 
wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, w strefie wody średniej i niskiej. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, w związku ze spływem wód opadowych na Wiśle po Dęblin notowany 
będzie wzrost poziomu wody do strefy stanów wysokich. Na karpackich dopływach Wisły 
w związku ze spływem wód opadowych notowane będą wzrosty poziomu wody do strefy 
stanów wysokich, miejscami z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Punktowo, 
w górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły, możliwe są także przekroczenia stanów 
alarmowych. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin początkowo notowane będą 
wzrosty głównie w strefie stanów średnich, a następnie wahania z przewagą spadków także 
głównie w strefie stanów średnich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do ujścia Narwi wzrosty stanu 
wody spowodowane przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni, poniżej 
ujścia Narwi wahania stanu związane z pracą stopni wodnych w Dębem i we Włocławku. 
Poziom wody układał się będzie w strefie wody niskiej, a pod koniec okresu prognostycznego 
na odcinku do ujścia Narwi lokalnie w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły przewiduje się wahania stanu wody związane z zaistniałymi i prognozowanymi 
opadami deszczu oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych – w strefie wody niskiej i średniej, 
miejscami w strefie wody wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew prognozowany jest wzrost 
poziomu wody głównie w strefie stanów niskich. Punktowo w górnym odcinku Liwca istnieje 
możliwość przekroczenia stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania poziomu wody, lokalnie 
wzrosty związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz prognozowanymi opadami 
deszczu, w strefie wody średniej i niskiej.  

 

Dorzecze Odry 

W ostatnich trzech dniach okresu notowano opady deszczu. W dwóch ostatnich dniach były 
to opady umiarkowane i dość duże o natężeniu umiarkowanym, miejscami silnym, które 
objęły swym zasięgiem cały obszar dorzecza górnej i środkowej Odry. Największe sumy 
dobowe notowano w ostatnim dniu okresu. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
opady deszczu wystąpiły tylko w drugiej części okresu, a natężenie opadów było 
umiarkowane i silne. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Sieradz (Warta)  
42,6 mm. 

Stany wody na górnej Odrze i Odrze środkowej swobodnie płynącej układały się przeważnie 
w strefie wody niskiej, na skanalizowanym odcinku Odry w strefie wody niskiej, lokalnie 
i okresowo w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów stany wody układały się strefie 
wody niskiej i średniej. W ostatnim dniu lokalnie odcinkami rzek Olzy, Straduni, w zlewni 
górnej Bystrzycy i górnego Bobru w strefie wody wysokiej. 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.  

Na górnej Odrze początkowo stany wody miały przebieg wyrównany, a pod koniec okresu 
wystąpiły wzrosty spowodowane opadami deszczu. Na odcinku skanalizowanym Odry 
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środkowej notowano miejscami i okresowo wahania stanów wody, będące wynikiem pracy 
urządzeń piętrzących. Od Głogowa do Słubic stany wody ulegały niewielkim wahaniom 
z tendencją do opadania. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry na ogół 
obserwowano spadki stanów wody i stany wyrównane. W dwóch ostatnich dniach spływ 
wód opadowych powodował prawie we wszystkich zlewniach wzrosty stanów wody, 
największe wzrosty obserwowano w ostatnim dniu w zlewniach Olzy, Bystrzycy i górnego 
Bobru. Lokalne kilkudziesięciocentymetrowe wahania stanów wody w zlewniach dopływów 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na całym obszarze zlewni 
Warty po wystąpieniu opadów deszczu dominowały wzrosty stanów wody, lokalnie 
zanotowano także spadki. Na dopływach przeważały wzrosty i wahania stanów wody, które 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej  
obserwowano wzrosty stanów wody.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane są wahania 
stanów wody. Początkowo będą to wzrosty spowodowane przemieszczaniem się wód 
opadowych, a następnie notowane będą spadki. Od środy od godzin popołudniowych 
kolejna porcja prognozowanych opadów spowoduje ponowne wzrosty stanów wody. 
Lokalnie możliwe są większe wahania stanów wody spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i zmianami odpływów ze zbiorników.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są wzrosty stanów wody. 
Na dopływach spodziewane są także wzrosty, lokalnie spadki i wahania wywołane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic przewiduje 
się wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominował wiatr 
z kierunku południowo-zachodniego, początkowo umiarkowany, później silniejszy. 
W kolejnych dniach notowano coraz silniejszy północno-wschodni wiatr.  

Najwyższe temperatury (powyżej 20°C) wystąpiły 29 IX. Maksymalna temperatura powietrza 
wyniosła 24,7°C i została zanotowana na stacji w Szczecinie. Najniższą temperaturę równą 
3,8°C rejestrowano 27 IX na stacji Prabuty, w zlewni Nogatu. 

Maksymalne opady atmosferyczne zanotowano 1 X. Najwyższa wartość dobowa opadu 
wyniosła 26 mm na stacji w Sierakowie.  

Podczas całego okresu notowano tendencję wzrostową poziomów wody na całym obszarze. 
Na Wybrzeżu, ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym 
poziomy wody wzrosły od strefy stanów średnich do wysokich, z przekroczeniem stanów 
ostrzegawczych. Stany wysokie zanotowano na Motławie, w ujściu Wisły, na Pasłęce, 
natomiast stany ostrzegawcze na Nogacie, Tuji i Szkarpawie. Na stacji Kalisty (rzeka Pasłęka) 
poziomy wody w dalszym ciągu utrzymywały się w strefie stanów wysokich. Na rzekach 
Przymorza  poziomy wody układały się w strefie stanów niskich i średnich. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody (50 cm) zarejestrowano 4 X w Osłonce. 
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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.  

Stany ostrzegawcze wystąpiły w dniach 3 i 4 X na następujących stacjach: Trzebież ,Tujsk, 
Osłonka, Świnoujście, Dolna Kępa (Nowotki), Nowy Dwór Gdański. 

Prognoza: 

Na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Żuławach spodziewany jest wzrost poziomów wody 
do stanów ostrzegawczych, lokalnie powyżej stanów alarmowych. Na rzekach Przymorza 
stany wody będą się wahać w strefie stanów niskich i średnich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 27 września - 4 października 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 27 września - 4 października 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 27 września - 4 października 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Teresa Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Zofia Pilarska (BPH we Wrocławiu) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Beata Kowalska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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