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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew w całym okresie temperatura powietrza 
była dość wyrównana i obserwowano jedynie niewielkie wahania jej średnich dobowych 
wartości. W dniach 4-5 X notowano intensywne opady deszczu na całym obszarze z czego 
najwyższe sumy notowane były w zlewniach karpackich dopływów Wisły. Na Podhalu  
i w Tatrach opady występowały także w postaci śniegu. W pozostałym okresie opady deszczu 
notowano jedynie lokalnie. Z biegiem tygodnia pokrywa śnieżna na Podhalu stopniowo 
zanikała, a ostatniego dnia okresu pokrywa ciągła notowana była jedynie w Tatrach. 
Najwyższa jej grubość pomierzona została w Dolinie Pięciu Stawów i wyniosła 48 cm.   

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano wahania 
maksymalnych dobowych wskazań temperatury powietrza na ogół w zakresie od ok. 3°C  
do ok. 15°C. Minimalna dobowa temperatura powietrza również podlegała wahaniom  
od -2,2°C do ok. 8°C. Ujemne wartości temperatury minimalnej notowano lokalnie 7 X.  
W okresie obserwowano opady deszczu o charakterze przelotnym i ciągłym, miejscami 
intensywne. Najwyższe dobowe sumy – lokalnie powyżej 30 mm odnotowano 5 X. 

Na Wiśle po profil w Dęblinie w dniach 5-6 X w związku ze spływem wód opadowych oraz 
zwiększoną pracą zbiorników retencyjnych, odnotowano szybkie wzrosty poziomu wody 
z uformowaniem się kulminacji fali wezbraniowej. Wzrosty te wystąpiły do strefy stanów 
wysokich lokalnie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. Od dnia 6 X obserwowano 
przemieszczanie się kulminacji fali wezbraniowej w kolejnych profilach wodowskazowych. 
Od 7 X obserwowano spadek poziomu wody na Wiśle powyżej ujścia Wisłoki; od 8 X 
notowano spadki na odcinku powyżej ujścia Kamiennej, a od dnia 9 X niemal na całej Wiśle 
po Dęblin wystąpiły spadki w strefie stanów wysokich bądź w górnej części strefy stanów 
średnich.  

W dniu 4 X na dopływach Wisły po Dęblin (z wyjątkiem zlewni: Przemszy, Brynicy, Nidy,  
Czarnej Staszowskiej, Kamiennej i Wieprza) obserwowano wzrost poziomu wody (miejscami 
gwałtowny) wywołany opadami deszczu oraz lokalnie także zwiększonym odpływem 
ze zbiorników. Wzrosty te wystąpiły na ogół w strefie stanów wysokich. Zostały przekroczone 
kolejne (w stosunku do poprzedniego biuletynu tygodniowego) stany ostrzegawcze, 
a lokalnie poziom wody wzrósł powyżej stanów alarmowych. W w/w zlewniach zanotowano 
wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. W dniu 5 X wzrost 
poziomu wody wywołany dalszym spływem wód opadowych oraz zwiększonymi lokalnie 
odpływami ze zbiorników obserwowano w zlewniach: Małej Wisły, Brynicy, Soły, Skawy, 
na Rabie poniżej zbiornika Dobczyce, Dunajcu poniżej zbiornika Czchów, Sanie poniżej 
Jarosławia, Wisłoka oraz miejscami na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły. Powyższe 
wzrosty zaznaczyły się na ogół w dolnej części strefy stanów wysokich przy lokalnie 
przekroczonych stanach ostrzegawczych, a punktowo alarmowych. 6 X wzrost poziomu wody 
wywołany dalszym spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
odnotowano na Małej Wiśle poniżej zbiornika Goczałkowice, Sole poniżej kaskady 
zbiorników oraz na Sanie poniżej ujścia Wisłoka. Powyższe wzrosty wystąpiły w strefie 
stanów wysokich przy lokalnie przekroczonych stanach ostrzegawczych, punktowo 
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alarmowych. Na pozostałych rzekach i ich odcinkach notowano spadki poziomu wody 
na ogół na granicy strefy stanów wysokich i średnich. W kolejnych dniach na dopływach 
Wisły notowano głównie spadki poziomu wody w strefie stanów wysokich i średnich, lokalnie 
zaburzane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Przekroczenia stanów ostrzegawczych 
i alarmowych stopniowo zanikały. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: w pierwszej połowie okresu 
stabilizację poziomu wody w strefie wody niskiej, a w drugiej głównie wzrosty spowodowane 
przemieszczaniem się fali wezbraniowej z górnej części zlewni, z kulminacją w strefie wody 
średniej, a w rejonie Gusina w strefie wody wysokiej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu) obserwowano wahania stanu wody związane z zaistniałymi opadami deszczu oraz 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody średniej 
i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej. W omawianym okresie na skutek zaistniałych 
opadów deszczu ilość stacji, na których obserwowano przepływy niższe od średniego 
niskiego przepływu z wielolecia stopniowo malała i w ostatnim dniu przepływów niższych 
od SNQ nie zanotowano.  

Na Bugu po Krzyczew w całym okresie notowano wzrost poziomu wody, natomiast 
w pozostałej części zlewni Bugu wzrosty poziomu wody w strefie stanów niskich oraz 
na granicy strefy stanów średnich i niskich notowano do 9 X. W kolejnych dniach 
obserwowano stabilizację oraz spadki poziomu wody. 

Poziom wody w zlewni Narwi układał się początkowo głównie w strefie wody niskiej, 
a lokalnie w zlewni górnej Narwi w strefie wody średniej. Od 5 X na skutek spływu wód 
opadowych oraz przemieszczania wody w zlewni obserwowano przeważnie wzrosty 
i wahania poziomu wody. Na Czarnej w Sochoniach krótkotrwale został osiągnięty stan 
ostrzegawczy. Pod koniec okresu poziom wody układał się na ogół w strefie wody średniej, 
na środkowej i dolnej Narwi oraz na Pisie w niskiej, a w zlewni Supraśli w dolnej wysokiej. 
Przepływy niższe od średniego niskiego przepływu z wielolecia obserwowano tylko w ciągu 
pierwszych dni lokalnie na dolnej Narwi. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy w pierwszej połowie okresu notowano na ogół nieznaczne 
wahania poziomu wody w strefie wody niskiej i średniej, związane ze spływem wód 
opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. W drugiej połowie okresu przeważały 
wzrosty i wahania z tendencja wzrostową, wywołane spływem wód opadowych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni, głównie w strefie wody średniej, a na Gubrze w dolnej 
wysokiej. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni, na Wiśle po Dęblin zaznaczy się tendencja spadkowa poziomu wody. 
Na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin początkowo możliwe są wzrosty poziomu wody 
(głównie w strefie stanów średnich) na skutek prognozowanych opadów deszczu. Lokalnie 
stany wody zaburzane mogą być pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: 
do zbiornika we Włocławku opadanie stanu wody, poniżej Włocławka wahania poziomu 
związane ze spływem wód opadowych i pracą stopnia wodnego. Poziom wody układał się 
będzie w strefie wody średniej, a pod koniec okresu prognostycznego lokalnie w strefie wody 
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niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) 
przewiduje się stabilizację i spadki stanu wody oraz lokalne wahania, a w górnym biegu Bugu 
także wzrosty, związane ze spływem wód opadowych oraz miejscami z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody wysokiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania z tendencją spadkową, 
przeważnie w strefie wody średniej i niskiej.  

 

Dorzecze Odry 

Opady atmosferyczne występowały codziennie i swym zasięgiem objęły całe dorzecze górnej 
i środkowej Odry. Rejestrowano głównie opady deszczu o słabym i umiarkowanym 
natężeniu, a w szczytowych partiach gór opady deszczu ze śniegiem i śniegu, zwłaszcza 
w pierwszej połowie okresu. Opady śniegu spowodowały przyrost pokrywy śnieżnej, 
największy na początku okresu, w piętrze hipsometrycznym powyżej 600 m n.p.m. (głównie 
szczytowe partie Sudetów, Masywu Śnieżnika i Beskidu Śląskiego). Utrzymywaniu się 
pokrywy śnieżnej sprzyja temperatura maksymalna, która w szczytach waha się około 0°C.  
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu występowały w ciągu całego 
okresu, a natężenie opadów było miejscami umiarkowane. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji w Turku (Kiełbaska) 28,6 mm. 

Stany wody układały się początkowo w strefie wody niskiej i średniej. Wskutek niemal 
codziennych opadów deszczu, już na początku okresu, stany wody zaczęły wzrastać i układać 
się w strefie wody średniej oraz wysokiej, zwłaszcza w zlewniach lewostronnych dopływów 
Odry górnej i środkowej. 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 średniej, lokalnie niskiej.  

W przebiegu stanów wody na Odrze zaznaczyły się dwa wezbrania opadowe. Pierwsze 
na początku okresu, o niższym stanie maksymalnym niż drugie, które wystąpiło w połowie 
analizowanego okresu. Na górnej Odrze od połowy okresu stany wody opadały. Na odcinku 
skanalizowanym, zwłaszcza do Ujścia Nysy Kłodzkiej, rejestrowano przeważnie wahania 
stanów wody związane z pracą urządzeń, które przeważnie maskowały przemieszczające się 
fale wezbraniowe. Na Odrze swobodnie płynącej stany wody również wzrastały, a fale 
wezbraniowe stopniowo się łączyły w jedną, której szczyt z końcem okresu zarejestrowano 
w rejonie Cigacic. W zlewniach dopływów stany wody w pierwszej połowie okresu także 
wzrastały i obserwowano dwie fale wezbraniowe, ale przeważnie o podobnej wysokości. 
Największe wzrosty wystąpiły w zlewniach dopływów lewostronnych (Olza, Nysa Kłodzka, 
górny Bóbr i Kwisa oraz Witka). W drugiej połowie okresu stany wody opadały i miały 
przebieg wyrównany.  

W całej zlewni Warty stany wody wykazywały dużą dynamikę zmienności. Wzrosty stanów 
wody spowodowane były wystąpieniem opadów deszczu, zwiększeniem odpływu 
ze zbiornika Jeziorsko oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych (szczególnie na dopływach). 
W dwóch ostatnich dniach w zlewni górnej Warty i na większości dopływów zaznaczyły się 
spadki i stabilizacja stanów wody. Na Odrze granicznej do wodowskazu Gozdowice 
obserwowano wzrosty stanów wody. Od Bielinka wahania stanów wody spowodowane 
oddziaływaniem cofki.  
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Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą wzrastały 
w związku z prognozowanymi opadami deszczu. Największe wzrosty, lokalnie do strefy wody 
wysokiej, spodziewane są w zlewniach dopływów lewostronnych górnej i środkowej Odry. 
Wahania stanów wody będą występowały głównie na odcinku skanalizowanym Odry 
środkowej oraz na dopływach w związku z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są spadki i stabilizacja stanów 
wody, a na Warcie poniżej Jeziorska po kolejnym zwiększeniu zrzutu wzrosty stanów wody. 
Na dopływach spodziewane są także wzrosty, lokalnie spadki i wahania wywołane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej do Bielinka przewiduje 
się wzrosty stanów wody, a poniżej Widuchowej spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Na początku okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominował silny, 
sztormowy wiatr z kierunku północno-wschodniego. W kolejnych dniach notowano coraz 
słabszy wiatr z kierunku wschodniego i północno-wschodniego.  

Najwyższe temperatury obserwowano na początku okresu. Maksymalna temperatura 
powietrza wyniosła 16,0°C i została zanotowana 4 X na stacji w Szczecinie. Najniższą 
temperaturę równą 3,2°C zarejestrowano 7 X na stacji Prabuty, w zlewni Nogatu.  

Opady deszczu występowały codziennie. Najwyższy opad atmosferyczny równy 26,7 mm 
obserwowano 5 X na stacji w Olsztynku. 

W pierwszej połowie okresu w związku z silnym, sztormowym wiatrem z kierunku północno-
wschodniego na wybrzeżu zachodnim i na Zalewie Szczecińskim zostały przekroczone stany 
alarmowe, na Zalewie Wiślanym i na Żuławach zanotowano przekroczenia stanów 
ostrzegawczych i alarmowych, a na wybrzeżu wschodnim lokalnie zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze. Największe przekroczenia stanów alarmowych wystąpiły na zachodzie 
obszaru. W Trzebieży na Zalewie Szczecińskim 6 X stany alarmowe zostały przekroczone  
o 32 cm, a w Nowym Batorowie na Zalewie Wiślanym 5 X zanotowano przekroczenie stanów 
ostrzegawczych o 29 cm. Na stacji Kalisty (rzeka Pasłęka) stany wody w dalszym ciągu 
utrzymywały się w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza  stany wody wahały się 
w strefie stanów niskich i średnich. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 53 cm, zarejestrowano 10 X na stacji 
w Nowych Sadłukach. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim, Zalewie Wiślanym i na Żuławach 
spodziewane są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich z niewielką tendencją 
spadkową. 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 4 października - 11 października 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 4 października - 11 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 4 października - 11 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. 
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