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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew od początku omawianego okresu do 13 X 
włącznie, notowano spadek średniej dobowej temperatury powietrza. 14 X temperatura 
znacznie wzrosła, ale od 16 X ponownie nastąpiła zmiana i średnia dobowa temperatura 
powietrza zaczęła spadać. Najchłodniejszym dniem był 13 X, a najcieplejszym 15 X. 

13, 14 i 17 X w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, nie notowano opadów 
deszczu bądź były to ilości śladowe. W pozostałych dniach obserwowane były opady deszczu, 
na ogół o słabym bądź umiarkowanym natężeniu. Najwyższe sumy opadu notowano 12 X.  
W dniach 11-18 X pokrywa śnieżna występowała tylko w Tatrach i ulegała topnieniu. 18 X 
notowano jedynie nieciągłą pokrywę śnieżną na stacjach Kasprowy Wierch oraz Hala 
Gąsienicowa. Najwyższa jej grubość zmierzona została na Kasprowym Wierchu i wyniosła  
22 cm nieciągłej pokrywy śnieżnej.  

Na obszarze zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano 
wahania maksymalnych dobowych wskazań temperatury powietrza, na ogół w zakresie  
od ok. 2˚C do ok. 12˚C. Minimalna dobowa temperatura powietrza kształtowała się od -4˚C 
do ok. 6˚C, a jej najniższe wartości notowano 14 X. W omawianym okresie na ogół  
nie notowano opadów bądź były to opady przelotne. Jedynie 12 X w centralnej części 
omawianego rejonu, wystąpiły opady o charakterze ciągłym, maksymalnie do 17 mm. 

W analizowanym czasie na Wiśle po Dęblin, obserwowano na ogół wahania poziomu wody  
w górnej części strefy stanów średnich pod wpływem pracy urządzeń hydrotechnicznych.  
Na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół spadek bądź stabilizację stanów wody  
w strefie stanów średnich (zarówno w jej górnej, jak i dolnej części), a punktowo na granicy 
strefy stanów średnich i niskich. Jednakże dnia 13 X w zlewniach dopływów Wisły po Dęblin, 
obserwowano wzrost poziomu wody (na ogół w górnej części strefy stanów średnich,  
a punktowo w dolnej części strefy stanów wysokich), wywołany spływem wód opadowych. 
Dodatkowo 16 X w zlewni Dunajca i Popradu, notowano wzrost poziomu wody w strefie 
stanów średnich, wywołany spływem topniejącej pokrywy śnieżnej oraz pracą zbiorników. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano przemieszczanie się fali 
wezbraniowej (głównie na dolnej Wiśle) oraz stabilizację w strefie wody średniej.  
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi), 
obserwowano wahania stanu wody związane ze spływem wód opadowych oraz z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał w strefie wody średniej, niskiej oraz 
lokalnie wysokiej.  

Poziom wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej, 
początkowo w zlewni Supraśli, także w strefie wody wysokiej. W pierwszych dniach 
omawianego okresu obserwowano przeważnie nieduże wahania, lokalnie wzrosty poziomu 
wody, wywołane spływem oraz przemieszczaniem wód opadowych z poprzednich dni.  
W pozostałych dniach notowano na ogół spadki bądź stabilizację. Przepływy niższe  
od średniego niskiego przepływu z wielolecia obserwowano na rzece Orz, gdzie 17 X 
zanotowano stan wody poniżej najniższego niskiego stanu wody (NNW). 
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W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół opadanie bądź wahania z tendencją 
spadkową poziomu wody, głównie w strefie wody średniej, a na Gubrze w pierwszej połowie 
okresu w dolnej wysokiej.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na rzekach w zlewni Wisły po Dęblin prognozowany jest na ogół 
spadek bądź stabilizacja stanu wody w strefie stanów średnich (także w jej górnej części).  
Na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody w strefie stanów średnich. Lokalnie 
stany wody zaburzane mogą być pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się opadanie stanu wody, następnie 
stabilizację; poniżej Włocławka możliwe wahania związane z pracą stopnia wodnego. Poziom 
wody układał się będzie głównie w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego 
odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się stabilizację i spadki 
stanu wody, lokalnie wahania związane ze spływem wód opadowych oraz 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, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w strefie wody średniej i niskiej. 

 

Dorzecze Odry 

Przez pierwsze dwa dni omawianego okresu w całym dorzeczu górnej i środkowej Odry 
występowały jednostajne opady deszczu na ogół o słabym natężeniu, lokalnie o natężeniu 
umiarkowanym. W szczytowych partiach gór notowano opady śniegu. Najwyższe sumy 
opadów zarejestrowano w zlewniach lewostronnych dopływów górnej i środkowej Odry, 
szczególnie w zlewniach Białej Lądeckiej, Białej Głuchołaskiej i Bystrzycy. W pozostałe dni 
obserwowano lokalne małe opady deszczu o słabym natężeniu. Całkowita pokrywa śnieżna, 
która na początku okresu zalegała w szczytowych partiach gór, wolno zanikała i aktualnie  
na Śnieżce ma grubość 10 cm, natomiast na Lysej Horze występuje w postaci płatów śniegu. 
W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu występowały przez cały okres, 
ich natężenie było słabe, miejscami umiarkowane. Najwyższą wartość opadu zanotowano  
na stacji w Żarkach (Warta). 

Stan wody Odry górnej i skanalizowanej układał się przeważnie w strefie wody średniej,  
w Olzie okresowo na pograniczu stref wody średniej i niskiej. Stan wody Odry środkowej 
swobodnie płynącej układał się na ogół w strefie wody średniej, okresowo bądź przejściowo 
w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody układały 
się przeważnie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej, miejscami i na ogół przejściowo  
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 przeważnie 
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej.  

Górną Odrą w pierwszej części okresu przemieszczało się niewielkie wezbranie opadowe,  
w drugiej części okresu stan wody wolno opadał. Na środkowej Odrze do Ścinawy 
obserwowano wahania stanu wody, w pierwszej części okresu z tendencją wzrostową, 
związane zarówno z przemieszczaniem się wezbrania opadowego jak i ze zwiększonymi  
na potrzeby żeglugi odpływami ze zbiorników Turawa, Nysa i Mietków. Poniżej Ścinawy 
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początkowo stany wody opadały, w drugiej części okresu przemieszczało się wezbranie 
zasilone przez spływ wód opadowych z lewostronnych dopływów Odry. Opady deszczu, 
które wystąpiły na początku okresu spowodowały wzrosty stanów wody w zlewniach 
lewostronnych dopływów górnej i środkowej Odry: największe w zlewniach Opawy, 
Osobłogi, Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy, lokalnie Kaczawy i Bobru. Przekroczenia stanów 
ostrzegawczych zarejestrowano na Opawie, Złotym Potoku, Białej Lądeckiej, Bystrzycy, 
Kaczawie i Sąsiecznicy. W drugiej części okresu stany wody przeważnie opadały. Przez cały 
czas występowały lokalne wahania stanów wody (od kilku do kilkudziesięciu centymetrów) 
związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych na Nysie 
Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze, Kwisie i Witce. Ostatniego dnia okresu w wyniku prowadzenia 
gospodarki na stawach przejściowo przekroczony został stan ostrzegawczy na Polskiej 
Wodzie. Na Warcie w pierwszej części okresu obserwowanego wzrosty stanów wody, które 
spowodowane były wystąpieniem opadów deszczu oraz zwiększeniem odpływu ze zbiornika 
Jeziorsko. W drugiej części okresu stany wody stabilizowały się, a następnie zanotowano 
niewielkie spadki stanów wody. Na dopływach przeważały wahania, a w ostatnich dniach 
niewielkie spadki. Na Odrze granicznej poniżej Słubic w pierwszej części występowały 
wzrosty stanów wody, a w drugiej spadki i stabilizacja; od Widuchowej wahania stanów 
wody spowodowane cofką. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo stany wody będą 
wolno opadały, a następnie wystąpią wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód  
z prognozowanych opadów deszczu. Największe wzrosty spodziewane są we wschodniej 
części dorzecza.  

W ciągu kolejnych dni w górnym i środkowym biegu Warty prognozowane są spadki  
i stabilizacja stanów wody, a na Warcie od wodowskazu Wronki niewielkie wzrosty  
i stabilizacja stanów wody. Na dopływach spodziewane są przeważnie spadki, lokalnie 
większe wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych.  
Na Odrze granicznej przewiduje się wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane wiatry  
z kierunku wschodniego i południowo-wschodniego. 

 Najwyższe temperatury obserwowano w połowie omawianego okresu. Maksymalna 
temperatura powietrza wyniosła 12,0°C i została zanotowana 14 X na stacji Nowa Pasłęka.  
W drugiej połowie minionego tygodnia, we wschodniej części obszaru, zarejestrowano 
pierwsze przymrozki. Najniższą temperaturę notowano na stacji Nowa Pasłęka, wyniosła -
1,5°C w dniu 14 X. 

Opady deszczu podczas analizowanego okresu były zróżnicowane. W drugiej połowie 
tygodnia występowały niemal wyłącznie w zachodniej części obszaru.  

W pierwszej połowie omawianego tygodnia poziomy wody na Wybrzeżu RP, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, w Ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach układały  
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się w strefie stanów średnich z wyraźną tendencją spadkową. W drugiej połowie  
na większości stacji wcześniej wymienionych obszarów notowano spadki poziomów wody  
do strefy stanów niskich. Na stacji Kalisty (rzeka Pasłęka) stany wody w dalszym ciągu 
utrzymywały się w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza poziomy wody wahały  
się w strefie stanów niskich i średnich.  

W minionym tygodniu przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu występował  
w Kwidzyniu na rzece Liwie. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 20 cm, zarejestrowano 13 X na stacji 
Gdańska Głowa. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu RP prognozuje się niewielkie wahania poziomów wody 
w strefie stanów niskich i średnich z niewielką tendencją wzrostową. Na rzekach Przymorza 
przewidywane są nieznaczne spadki poziomów wody.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 11 października – 18 października 2016.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 11 października – 18 października 2016.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych 

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku 

(w okresie 11 października – 18 października 2016.) 
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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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Przygotowanie danych  
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Kinga Strońska (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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