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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Od początku okresu do 27 X w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano 
spadek średniej dobowej temperatury powietrza, a od 28 X wahania. Najwyższe temperatury 
odnotowano pierwszego dnia w godzinach przedpołudniowych, a najniższe w nocy  
z 27 na 28 X (poza obszarem górskim). W okresie tylko dwa dni (26-27 X) były bezopadowe. 
W pozostałych dniach notowano opady deszczu na ogół słabe bądź umiarkowane.  
30 X w Tatrach, wyższych partiach Beskidów i Bieszczad notowano opady w postaci śniegu. 
Na dzień 1 XI ciągła pokrywa śnieżna pomierzona była jedynie w Tatrach, a największa jej 
grubość wyniosła 19 cm w Dolinie Pięciu Stawów.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
wahania maksymalnej dobowej temperatury powietrza w zakresie od ok. 7°C do ok. 15°C. 
Minimalna dobowa temperatura powietrza również podlegała wahaniom od -3°C do ok. 8°C. 
Niemal w całym okresie notowano opady deszczu, w dniach 25 X oraz 28-31 X obejmujące 
cały obszar, także o charakterze ciągłym, o najwyższych sumach dobowych 25 X - lokalnie 
sięgającymi ok. 15 mm. 

W całym okresie na Wiśle po Dęblin notowano spadek poziomu wody (jedynie lokalnie 
wahania wywoływane pracą urządzeń hydrotechnicznych) początkowo w górnej części strefy 
stanów średnich, a z biegiem dni na kolejnych stacjach wodowskazowych stan wody opadał 
do dolnej części strefy stanów średnich.   

Przez cały okres w zlewni Wisły po Dęblin dominowały spadki poziomu wody w strefie 
stanów średnich i niskich. Niewielkie wzrosty (głównie w strefie stanów średnich) notowano 
jedynie lokalnie i wywołane one były opadami deszczu bądź pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszych dniach okresu obserwowano 
wahania stanu wody z przewagą wzrostów, spowodowanych spływem wody opadowej 
z górnej części zlewni, a następnie stabilizację i opadanie - w strefie wody średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (włącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano stabilizację i lokalne wahania, na Narwi i Biebrzy także wzrosty stanu 
wody, związane początkowo ze spływem i przemieszczaniem wód opadowych, a w dalszej 
części okresu głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się 
w strefie wody średniej, miejscami w niskiej i wysokiej. Lokalnie w zlewni Supraśli 
odnotowano nieznaczne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół wahania poziomu wody w strefie wody 
średniej, na Gubrze w dolnej strefie wody wysokiej, wywołane spływem wód opadowych 
oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
z przewagą spadków w strefie stanów średnich, lokalnie niskich.  
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Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację i opadanie stanu wody 
głównie w strefie wody średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (włącznie 
ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się wzrostową tendencję stanu wody, związaną 
ze spływem wód opadowych i lokalne wahania spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej, miejscami w strefie wody niskiej i wysokiej. 
Lokalnie w zlewni Supraśli prognozowane są nieznaczne przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania i wzrosty poziomu wody, 
wywołane przemieszczaniem wód w zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół 
w strefie wody średniej, a na Gubrze w Prośnie początkowo przy przekroczonym stanie 
ostrzegawczym.  

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady występowały w całym okresie. Największe opady 
wystąpiły pierwszego dnia i na początku drugiej połowy okresu. Były to opady słabe 
i umiarkowane, a sumy dobowe nie przekraczały 10 mm. Opady śniegu wystąpiły jedynie 
lokalnie w szczytowych partiach Karkonoszy i Beskidów. W zlewni Warty i na granicznym 
odcinku Odry opady deszczu występowały w ciągu całego okresu. Najwyższą wartość opadu 
zanotowano na stacji Lgota Górna (Warta) 7,1 mm. 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przeważnie w strefie wody 
średniej. Na górnej i środkowej Odrze stan wody układał się w strefie wody średniej. 
W zlewniach dopływów stany wody układały się na ogół w strefie wody średniej i niskiej, 
tylko przejściowo na Straduni, Bystrzycy, oraz Sąsiecznicy w strefie wody wysokiej, gdzie 
obserwowano przekroczenie stanów ostrzegawczych. Stany wody w dorzeczu Warty 
układały się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej. Na Odrze granicznej 
stany wody układały się głównie w strefie wody średniej.  

Na górnej Odrze oraz na Odrze skanalizowanej stany wody ulegały niewielkim wahaniom lub 
miały przebieg wyrównany. Na Odrze środkowej występowały znaczące wahania stanów 
wody spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach dopływów dominował 
przebieg wyrównany lub niewielkie wahania stanów wody, a większe wzrosty związane były 
z opadami i wystąpiły na ogół w zlewniach górskich i wyżynnych, a w pozostałych 
przypadkach wynikały na ogół z pracy urządzeń piętrzących na Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy oraz 
na Bobrze i Kwisie. Na górnej Warcie notowano spadki i stabilizację stanów wody. Na całym 
biegu Warty poniżej zbiornika Jeziorsko, obserwowano wzrosty stanów wody. Na dopływach 
przeważały spadki stanów wody, a większe wahania wywołane były oddziaływaniem 
urządzeń hydrotechnicznych. W ostatnim dniu okresu na Nerze po wystąpieniu opadów 
deszczu o natężeniu umiarkowanym wystąpiły wzrosty stanów wody. Na Odrze granicznej 
poniżej Słubic w pierwszej części występowały wzrosty stanów wody, a w drugiej spadki 
i stabilizacja. Poniżej Widuchowej obserwowano wahania stanów wody wywołane 
oddziaływaniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry stany wody będą lokalnie 
rosły i wykazywały niewielkie wahania związane z opadami. Na odcinkach rzek poniżej 
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urządzeń piętrzących, głównie na Kłodnicy, Nysie Kłodzkiej, Bystrzycy, Bobrze i Kwisie oraz 
na Odrze skanalizowanej, możliwe się wahania stanów wody do kilkudziesięciu 
centymetrów.  

W ciągu kolejnych dni na górnej Warcie prognozowana jest stabilizacja stanów wody. 
Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko niewielkie wzrosty i stabilizacja 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 niewielkie spadki stanów wody, a poniżej 
Widuchowej wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i lokalnie 
silne wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury obserwowano w pierwszej połowie okresu. Maksymalna 
temperatura powietrza wyniosła 13,2°C i została zanotowana 28 X na stacji Szczecin. 
Najniższa temperatura równa -0,8°C wystąpiła 1 XI na stacji w Nowej Pasłęce. 

Opady deszczu występowały codziennie, największe w połowie okresu. Najwyższy opad 
atmosferyczny równy 10,5 mm zaobserwowano 28 X na stacji Bornity. 

Poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły oraz na Żuławach wahały się przeważnie w strefie stanów średnich. Na rzekach 
Przymorza oraz rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej stany wody utrzymywały się 
głównie w strefie stanów niskich i średnich. Lokalnie na rzece Wałszy zanotowano wzrost 
stanów wody do strefy stanów wysokich na początku pierwszej i w drugiej połowie okresu. 

W Kwidzyniu na rzece Liwie obserwowano przepływ wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. 

Maksymalny dobowy wzrost poziomu wody równy 45 cm, zarejestrowano 29 X na stacji 
Kołobrzeg. Wzrost był spowodowany zmianą siły i kierunku wiatru na północno-zachodni. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym 
odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wzrosty poziomów wody w strefie 
stanów średnich, lokalnie w strefie stanów wysokich. Na rzekach Przymorza przewidywane 
są wahania poziomów wody w strefie stanów średnich i niskich z niewielką tendencją 
wzrostową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 25 października - 1 listopada 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 25 października - 1 listopada 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 25 października - 1 listopada 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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Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 
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Marianna Tyniec (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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