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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu całego okresu w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew notowano wahania 
średniej temperatury powietrza. Najcieplejszymi dniami były 5 i 6 XI, a najchłodniejszym 3 XI. 
Tylko jeden dzień (4 XI) był bezopadowy. W dniach 1-5 XI oraz 7 XI (za wyjątkiem 4 XI), 
notowano opady deszczu o natężeniu na ogół słabym bądź umiarkowanym – jedynym 
wyjątkiem była zlewnia górnego Sanu (5 XI), gdzie zaobserwowane zostały opady o natężeniu 
silnym. 6 XI wystąpiły najbardziej intensywne (również o natężeniu silnym) opady deszczu 
na obszarze Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew, a zwłaszcza w zlewni Sanu oraz górnego 
Dunajca. W dniach 2, 3 i 6 XI w Tatrach i w wyższych partiach Beskidów notowano opady 
w postaci śniegu. Na dzień 8 XI ciągła pokrywa śnieżna zanotowana została w Tatrach 
i punktowo w najwyższych partiach Beskidów, a największa jej grubość wyniosła 11 cm 
na Kasprowym Wierchu. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa obserwowano na ogół 
wahania maksymalnej dobowej temperatury powietrza w zakresie od ok. 1°C do ok. 10°C. 
Minimalna dobowa temperatura powietrza również podlegała wahaniom od -3°C do ok. 6°C. 
Niemal w całym okresie notowano opady deszczu obejmujące cały obszar, na ogół 
o natężeniu słabym lub umiarkowanym, lokalnie intensywniejsze.  

Na Wiśle po Dęblin do 6 XI, notowano spadek poziomu wody (jedynie lokalnie wahania 
wywoływane pracą urządzeń hydrotechnicznych), na ogół w dolnej części strefy stanów 
średnich. 7 XI na Wiśle powyżej ujścia Dunajca obserwowano wzrost stanu wody w górnej 
części strefy stanów średnich, spowodowany zwiększonym odpływem ze zbiorników oraz 
spływem wód opadowych. Od ujścia Dunajca do Dęblina notowano spadek poziomu wody 
w dolnej części strefy stanów średnich. 8 XI na Wiśle powyżej Sandomierza obserwowano 
wzrost stanu wody w górnej części strefy stanów średnich, również spowodowany 
zwiększonym odpływem ze zbiorników oraz spływem wód opadowych. Od profilu 
Sandomierz do Dęblina notowano spadek poziomu wody w dolnej części strefy stanów 
średnich. Na dopływach Wisły po Dęblin do 6 XI włącznie, obserwowane były na ogół 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. 6 XI wyjątkowo tylko w zlewni górnego Sanu wystąpiły 
wzrosty stanów wody w górnej części strefy stanów średnich wywołane opadami deszczu. 
W dniach 7 i 8 XI w wyniku opadów deszczu i spływu wód opadowych w zlewniach 
karpackich dopływów Wisły po Dęblin notowano wzrost poziomu wody na granicy strefy 
stanów średnich i wysokich. W zlewni Wisłoki, Sanu i Wisłoka, zostały przekroczone liczne 
stany ostrzegawcze oraz alarmowe. Na pozostałym obszarze zlewni Wisły po Dęblin 
obserwowano na ogół nieznaczne wahania stanów wody w strefie stanów średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew w pierwszych dniach okresu obserwowano 
na ogół opadanie stanu wody, następnie do ujścia Narwi stabilizację poziomu wody, 
a poniżej ujścia Narwi wahania z przewagą wzrostów, spowodowane pracą stopni wodnych - 
w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz 
ze zlewnią Bugu) obserwowano wahania i lokalne wzrosty stanu, związane ze spływem wód 
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opadowych oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych. Poziom wody układał się w strefie wody 
średniej, niskiej, lokalnie wysokiej.  

Poziom wody w zlewni Narwi układał się głównie w strefie wody średniej, lokalnie w zlewni 
górnej Narwi i na dopływach dolnej Narwi oraz na dopływach Biebrzy, a pod koniec okresu 
także na Biebrzy w dolnej strefie wody wysokiej. W pierwszej połowie okresu w zlewni 
Narwi, a na górnej Narwi i Biebrzy w całym okresie, obserwowano wzrosty poziomu wody 
związane ze spływem wód opadowych i przemieszczaniem wody w dół zlewni. W kolejnych 
dniach notowano opadanie bądź stabilizację stanu wody. Lokalnie w zlewni Supraśli oraz 
na górnej Narwi odnotowano nieznaczne przekroczenia stanów ostrzegawczych. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół wzrosty oraz wahania z tendencją 
wzrostową poziomu wody w strefie wody średniej oraz w dolnej strefie wody wysokiej, 
wywołane spływem wód opadowych oraz przemieszczaniem wody w zlewni. Na Gubrze 
w Prośnie został przekroczony stan alarmowy. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są znaczące wzrosty poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich wywołane przemieszczaniem się fali 
wezbraniowej oraz zwiększonym odpływem ze zbiorników. W zlewni Dunajca i w ujściowym 
odcinku Wisłoki, Sanu oraz Wisłoka prognozowany jest początkowo wzrost poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i wysokich, wywołany spływem wód opadowych oraz 
lokalnie także pracą urządzeń hydrotechnicznych. Następnie w tych zlewniach spodziewany 
jest spadek stanów wody w strefie stanów średnich – także w jej górnej części. 
Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin i na pozostałych ich odcinkach prognozuje się 
spadek bądź stabilizację stanów wody w strefie stanów średnich. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się 
początkowo: do zbiornika we Włocławku stabilizację stanu wody, poniżej zbiornika wahania 
związane z pracą stopnia wodnego, następnie wahania z przewagą wzrostów spowodowane 
spływem wód opadowych z górnej części dorzecza - głównie w strefie wody średniej. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią Bugu), przewiduje się stabilizację 
i lokalne wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych i pracą urządzeń 
hydrotechnicznych - w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody wysokiej i niskiej.  

W ciągu najbliższych dni na górnej i środkowej Narwi oraz na Biebrzy prognozowana jest 
głównie stabilizacja poziomu wody, w pozostałej części zlewni Narwi przewiduje się na ogół 
tendencję spadkową. Na Narwi w Ploskach początkowo prognozowana jest stabilizacja przy 
nieznacznie przekroczonym stanie ostrzegawczym, a następnie spadki poniżej stanu 
ostrzegawczego, na Supraśli w Nowosiółkach spadek poniżej stanu ostrzegawczego. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania z tendencją spadkową 
poziomu wody, związane głównie z przemieszczaniem wody w zlewni, w strefie wody 
średniej oraz dolnej strefie wody wysokiej. Na Gubrze w Prośnie prognozowana jest 
tendencja spadkowa z możliwością spadku poniżej stanu alarmowego.  
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Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady notowano prawie w całym okresie. Największe 
opady wystąpiły drugiego dnia i pod koniec okresu. Na ogół były to opady o małej 
i umiarkowanej, lokalnie dość dużej wysokości, o słabym i umiarkowanym natężeniu. 
W obszarach położonych na wysokości powyżej 600 m n.p.m. notowano opady śniegu. 
Pokrywa śnieżna początkowo powoli zwiększała się osiągając grubość do 6 cm, w połowie 
okresu zanikła, a pod koniec okresu obserwowano ponowny przyrost pokrywy śnieżnej 
do grubości 11 cm. W zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry opady deszczu 
występowały w ciągu całego okresu. Najwyższą wartość opadu zanotowano na stacji Drawno 
(Drawa) 12,6 mm. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze układały się w strefie wody średniej. W zlewniach 
dopływów stany wody układały się na ogół w strefie wody średniej i niskiej,  tylko lokalnie  
na Opawie, Olzie, Straduni, Osobłodze, Ślęzie, Bystrzycy, na Baryczy i Sąsiecznicy oraz 
na Skorej i Lubszy w strefie wody wysokiej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznycy w pierwszej 
części okresu notowano przekroczenie stanu ostrzegawczego, a od połowy okresu 
przekroczenie stanu alarmowego. 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 w pierwszej części okresu stany wody utrzymywały się na dość 
wyrównanym poziomie, a pod koniec okresu opady deszczu i zwiększone zrzuty 
ze zbiorników czeskich spowodowały kilkudziesięciocentymetrowe wzrosty stanów wody. 
Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody ulegały wahaniom, a pod koniec 
okresu wystąpiły większe wzrosty. W Brzegu Dolnym notowano znaczne wahania stanów 
wody spowodowane formowaniem fal dla celów żeglugi. Na Odrze środkowej stany wody 
ulegały większym wahaniom, spowodowane przemieszczaniem się utworzonych fal 
na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów dominował przebieg 
wyrównany lub niewielkie wahania stanów wody, większe wzrosty związane były z opadami 
i wystąpiły na ogół w zlewniach górskich i podgórskich, w drugiej części okresu. Lokalnie 
rejestrowano większe wahania stanów wody spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, w tym zbiorników retencyjnych.  Na górnej Warcie notowano stabilizację 
i niewielkie spadki stanów wody. Po wystąpieniu opadów w drugiej części okresu 
zanotowano niewielkie wzrosty stanów wody. Na całym biegu Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko, obserwowano w pierwszej części niewielkie wzrosty stanów wody. W drugiej 
części okresu zaznaczyły się spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach przeważały 
wahania stanów wody. Na Odrze granicznej poniżej Słubic w pierwszej części występowały 
spadki stanów wody, a w drugiej wzrosty. Poniżej Widuchowej notowano wahania stanów 
wody wywołane oddziaływaniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 2 dni na górnej Odrze stany wody będą opadały. Na Odrze środkowej 
prognozowane są wahania stanów wody spowodowane gospodarką wodną na stopniu         
w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody przy 
tendencji opadania mogą ulegać większym wahaniom, szczególnie na odcinkach rzek poniżej 
urządzeń piętrzących i zbiorników.  
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W ciągu kolejnych dni na Warcie prognozowana jest stabilizacja stanów wody i niewielkie 
spadki w środkowym biegu rzeki. Na dopływach spodziewane są przeważnie niewielkie 
spadki stanów wody, a lokalnie większe wahania wywołane oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej poniżej Słubic, przewiduje się spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano umiarkowane i silne 
wiatry z kierunków zmiennych. Na początku okresu dominował wiatr z sektora zachodniego 
i północnego, później z kierunków południowych, a na końcu ponownie z sektora 
północnego. 

Najwyższe temperatury obserwowano na początku, a najniższe pod koniec okresu. 
Maksymalna temperatura powietrza wynosiła 11,2°C i została zanotowana 1 XI na stacji 
w Szczecinie. Najniższa temperatura równa -1,9°C wystąpiła 8 XI na stacji Resko-Smólsko. 

Opady atmosferyczne występowały codziennie, największe w pierwszej połowie tygodnia. 
Najwyższy opad równy 36,8 mm obserwowano 1 XI na stacji w Sierakowie.  

Silny wiatr z sektora północnego spowodował na początku i pod koniec okresu wzrost 
poziomów wody na wybrzeżu, Zalewie Wiślanym, Żuławach oraz w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły do strefy stanów wysokich. W zachodniej części wybrzeża i na Zalewie Szczecińskim 
obserwowano dwukrotnie wzrost poziomów wody do strefy stanów ostrzegawczych. Duże 
opady deszczu spowodowały wzrost stanów wody na rzekach Przymorza oraz na rzekach 
uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego do strefy stanów średnich i wysokich, 
a w zlewni Baudy powyżej stanów ostrzegawczych. W ciągu okresu stany ostrzegawcze 
zostały przekroczone 7 XI w Nowych Sadłukach na rzece Baudzie o 73 cm, w Trzebieży 
na Zalewie Szczecińskim o 14 cm i w Świnoujściu o 1 cm. 

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

Maksymalny dobowy wzrost stanu wody równy 78 cm, zarejestrowano 4 XI w Pasłęku 
na rzece Wąskiej. Był on spowodowany spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na wybrzeżu, Zalewie Wiślanym, w ujściowym odcinku Wisły oraz 
na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody głównie w strefie stanów średnich. 
Na Zalewie Szczecińskim i w ujściowym odcinku Odry przewidywany jest powolny spadek 
poziomów wody.  Na rzekach Przymorza i rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu 
Wiślanego stany wody będą się utrzymywać głównie w strefie stanów średnich i wysokich 
z tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 listopada - 8 listopada 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 1 listopada - 8 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 1 listopada - 8 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: 

Wawrzyniec Kruszewski (BPH w Krakowie - Sho Kraków) 
Małgorzata Ozga-Zielińska (BPH w Krakowie – Sho Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - Sho Białystok) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu – Sho Poznań) 
Katarzyna Krzysztofik (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 
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