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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Od początku omawianego okresu do 23 X, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew, 
notowano spadek średniej dobowej temperatury powietrza, a od 23 X nastąpił jej wzrost. 
Najwyższą temperaturę notowano 24 X i wyniosła ona ponad 18°C. Najniższa temperatura 
pojawiła się nad ranem 23 X, miejscami w górach wynosiła poniżej -4°C. W okresie  
od 18 do 19 X oraz od 23 do 24 X w całej zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew,  
nie notowano opadów deszczu bądź były one śladowe. W dniach 20 i 21 X obserwowano 
opady deszczu, których największe wartości notowano w województwach: śląskim, 
małopolskim oraz świętokrzyskim. Od 22 X strefa opadów przemieściła się w rejon 
województwa podkarpackiego i lubelskiego, gdzie notowano jego największą intensywność. 
W omawianym okresie pokrywa śnieżna notowana była tylko w wysokich partiach Tatr.  
Od 18 do 21 X obserwowano jej kilkucentymetrowy przyrost, a następnie od 22 X zaznaczyło 
się jej topnienie. Na dzień 25 X pokrywa śnieżna wystąpiła tylko w Tatrach i wyniosła  
21 cm, a na Hali Gąsienicowej obserwowano jedynie śladowe ilości śniegu. 

Na obszarze zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu 
omawianego okresu obserwowano wahania maksymalnych dobowych wskazań temperatury 
powietrza, na ogół w zakresie od ok. 4°C do ok. 13°C. Minimalna dobowa temperatura 
powietrza była dodatnia i również podlegała wahaniom (od ok. 1°C do ok. 10°C),  
a jej najniższe wartości notowano 21 i 23 X. W niemal całym analizowanym okresie 
notowano opady deszczu, w dniach 20-22 o charakterze ciągłym, obejmujące cały obszar 
omawianej części zlewni, o dobowych sumach lokalnie przekraczających 20 mm, a punktowo 
maksymalnie sięgającymi ok 30mm. 

Od 18 do 20 X w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano na ogół wahania bądź spadek 
poziomu wody, głównie w strefie stanów średnich, a lokalnie w strefie stanów niskich. 
Miejscami stan wody był zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. Od 21 X do 22 X  
w wyniku spływu wód opadowych, wzrost poziomu wody do górnej części strefy stanów 
średnich, a miejscami do dolnej części strefy stanów wysokich, zaznaczył się w zlewniach: 
Małej Wisły, Przemszy, Brynicy, Soły, Skawy oraz na Nidzie. Lokalnie zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze na Wiśle w Jawiszowicach, na Brynicy w Brynicy i Kozłowej Górze oraz  
na Koszarawie w Pewli Małej i Stryszawce w Suchej Beskidzkiej. Na Pszczynce w profilu 
Mizerów Borki krótkotrwale został osiągnięty stan alarmowy. Na pozostałych dopływach 
Wisły po Dęblin notowane były na ogół spadki bądź stabilizacja stanów wody, zwykle  
w strefie stanów średnich. Od 22 X w wyniku opadów deszczu w zlewniach: Wisłoki, Wisłoka, 
Sanu i Wieprza, obserwowano wzrosty poziomu wody na granicy stref stanów średnich  
i wysokich. Na dolnych odcinkach większych dopływów Wisły - szczególnie Soły i Dunajca 
poniżej zbiorników retencyjnych - notowano wahania poziomu wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na pozostałym obszarze zlewni Wisły po profil w Dęblinie 
poziom wody obniżył się i układał w strefie stanów średnich lub na granicy stref stanów 
średnich i wysokich. Lokalnie w zlewniach Przemszy, Nidy, Czarnej Staszowskiej 
obserwowano stabilizację poziomu wody w strefie stanów niskich. Na Wiśle po Dęblin  
w okresie od 18 do 21 X obserwowano na ogół wahania poziomu wody w strefie stanów 
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średnich, a od 22 do 24 X w wyniku przemieszczania się wód opadowych, zaznaczył  
się wzrost poziomu wody na granicy strefy stanów wysokich i średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano stabilizację stanu wody - w strefie 
wody średniej. Na dopływach Wisły powyższego odcinka (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu do Krzyczewa) obserwowano wahania stanu wody związane ze spływem wód 
opadowych oraz z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się głównie  
w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i dolnej wysokiej. Dnia 23 X na Czarnej 
Włoszczowskiej w Januszewicach zanotowano przekroczenie stanu ostrzegawczego 
(maksymalnie o 1 cm). W zlewni Narwi poziom wody układał się głównie w strefie wody 
średniej i niskiej, a pod koniec okresu lokalnie także w dolnej wysokiej. W pierwszej połowie 
omawianego okresu obserwowano na ogół opadanie bądź stabilizację poziomu wody.  
W drugiej połowie notowano głównie wzrosty, lokalnie wahania, wywołane spływem wód 
opadowych, w zlewni Supraśli, lokalnie na dopływach Biebrzy oraz dopływach dolnej Narwi 
do dolnej strefy wody wysokiej. W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wzrost poziomu 
wody w strefie stanów niskich. Przepływów niższych od średniego niskiego przepływu  
z wielolecia w zlewni Wisły od Dęblina po Tczew nie zanotowano. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy w pierwszej połowie analizowanego okresu notowano na ogół 
wahania poziomu wody, lokalnie z tendencją spadkową, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, w zlewni Łyny w strefie wody średniej, w zlewni Węgorapy niskiej  
i średniej. Od 22 X obserwowano głównie wzrosty w strefie wody średniej, a na Gubrze  
w dolnej wysokiej, wywołane spływem wód opadowych.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w związku ze spływem wód opadowych na Sanie poniżej profilu 
Rzuchów spodziewany jest wzrost poziomu wody w górnej części strefy stanów średnich.  
Na Wiśle po profil w Dęblinie prognozuje się występowanie wahań na granicy stref stanów 
średnich i wysokich. Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin, spodziewany jest  
na ogół spadek poziomu wody w strefie stanów średnich i na granicy stref stanów średnich  
i wysokich. Lokalnie w zlewniach Przemszy, Nidy i Czarnej Staszowskiej poziom wody będzie 
się stabilizował w strefie stanów niskich. Na Brynicy w Kozłowej Górze spodziewane jest 
utrzymywanie się stanu wody zbliżonego do wartości stanu ostrzegawczego, związane  
z zarastaniem koryta rzeki. Miejscami stany wody mogą zostać zaburzane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych.  

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wzrosty 
stanu wody; poniżej Włocławka możliwe wahania związane z pracą stopnia wodnego. 
Poziom wody układał się będzie głównie w strefie wody średniej. Na dopływach powyższego 
odcinka Wisły, przewiduje się wahania stanu wody, w zlewni Narwi lokalnie także wzrosty, 
związane ze spływem wód opadowych oraz miejscami z pracą urządzeń hydrotechnicznych  
w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w strefie wody dolnej wysokiej. W zlewni Bugu  
po profil w Krzyczewie spodziewane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów niskich,  
a na Krznie w górnej części strefy stanów średnich. Na Czarnej w Sochoniach przewiduje  
się wahania przy przekroczonym stanie ostrzegawczym.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, 
wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół  
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w strefie wody średniej. Na Gubrze w Prośnie istnieje możliwość przekroczenia stanu 
ostrzegawczego. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały niemal każdego dnia, przy 
czym najwyższe wartości sumy dobowej rejestrowano w pierwszej połowie okresu. 
Przeważały opady o słabym i umiarkowanym natężeniu. Opady śniegu wystąpiły jedynie  
w szczytowych partiach Karkonoszy i przyniosły około 1-cm, chwilowy przyrost pokrywy 
śnieżnej. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu wystąpiły w ciągu 
całego analizowanego okresu, a natężenie opadów było miejscami umiarkowane. Najwyższą 
wartość opadu zanotowano na stacji Dobryszyce (Widawka) 25,9 mm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie wody 
średniej. Na górnej Odrze stan wody układał się w strefie wody średniej, jedynie przejściowo, 
w połowie okresu, w strefie stanów wysokich. Na Odrze środkowej skanalizowanej 
dominowała strefa wody średniej, podobnie jak na Odrze środkowej swobodnie płynącej.  
W zlewniach dopływów stany wody układały się na ogół w strefie wody średniej, tylko 
przejściowo na Olzie, Straduni, Ślęzie, Bystrzycy, górnej Baryczy i na środkowym Bobrze stany 
wody wzrastały do strefy wody wysokiej. W zlewni Baryczy, lokalnie obserwowano 
przekroczenie stanów ostrzegawczych. 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.  

W związku z wystąpieniem znaczących opadów deszczu w pierwszej połowie okresu,  
na Odrze uformowało się wezbranie, którego maksimum przekroczyło lokalnie górną granicę 
strefy stanów średnich i było obserwowane na górnej Odrze około 20 października,  
a na odcinku Odry środkowej swobodnie płynącej około 24 października. Na odcinku 
skanalizowanym Odry środkowej przemieszczająca się fala została nieznacznie 
przetransformowana przez pracę urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach dopływów 
dominował przebieg wyrównany lub niewielkie wahania stanów wody, a większe wzrosty 
związane były z opadami i wystąpiły w zlewniach dopływów górnej Odry, a w pozostałych 
przypadkach wynikały na ogół z pracy urządzeń piętrzących na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy oraz 
na Bobrze z Kwisą. Na Warcie w pierwszej części rozpatrywanego okresu zanotowano 
stabilizację i niewielkie spadki stanów wody. W drugiej połowie wystąpiły wzrosty stanów 
wody, które spowodowane były wystąpieniem opadów deszczu. Na dopływach w pierwszej 
części okresu przeważały niewielkie spadki stanów wody, a następnie wzrosty i większe 
wahania wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic w pierwszej części występowały wzrosty stanów wody, a w drugiej spadki  
i stabilizacja. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą na ogół 
opadały lub wykazywały niewielkie wahania z tendencją spadkową. Na odcinkach rzek 
poniżej pracujących urządzeń piętrzących, głównie na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy  
i Bobrze z Kwisą oraz na Odrze skanalizowanej, przewiduje się wahania stanów wody  
do kilkudziesięciu centymetrów.  
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W ciągu kolejnych dni na górnej Warcie prognozowane są niewielkie spadki stanów wody. 
Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko wzrosty stanów wody. Na dopływach spodziewane  
są przeważnie niewielkie wzrosty stanów wody i lokalnie większe wahania wywołane 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej do Widuchowej 
przewiduje się wzrosty stanów wody, poniżej Widuchowej spadki. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

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

Najwyższe temperatury obserwowano w pierwszej połowie omawianego okresu. 
Maksymalna temperatura powietrza wynosiła 11,7°C i została zanotowana 19 X na stacji  
w Lęborku. Temperatury minimalne zarejestrowano w drugiej połowie minionego tygodnia. 
Najniższa temperatura równa 1,8°C wystąpiła 23 X na stacji w Szczecinie. 

Opady deszczu podczas analizowanego okresu występowały codziennie, największe  
w pierwszej połowie tygodnia. Najwyższy opad atmosferyczny równy 19,9 mm obserwowano 
20 X na stacji Sępólno Wielkie. 

Podczas omawianego okresu poziomy wody na Wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim  
i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów 
średnich i niskich. Na rzekach Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej  
i Zalewu Wiślanego stany wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich i średnich  
z tendencją wzrostową w połowie omawianego okresu. Lokalnie na rzece Baudzie i Pasłęce 
zanotowano wzrost stanów wody do strefy stanów wysokich.  

W Kwidzyniu na rzece Liwie, na początku i pod koniec omawianego tygodnia obserwowano 
przepływ wody poniżej średniego niskiego przepływu. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 55 cm, zarejestrowano 22 X na stacji 
Nowe Sadłuki w związku ze spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu RP, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się niewielkie wahania poziomów wody  
w strefie stanów niskich i średnich, na wybrzeżu zachodnim z tendencją spadkową w dniu 
jutrzejszym. Na rzekach Przymorza przewidywane są niewielkie wahania stanów wody  
w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 18 października – 25 października 2016.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 18 października – 25 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 18 października – 25 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Barbara Olearczyk-Siwik (BPH w Krakowie – Sho Kraków) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie – Sho Białystok) 
Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Wojciech Krasowski (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Maurycy Baścik (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 59 

mailto:biuletyn@imgw.pl

