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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Mijający okres minął na ogół bezopadowo, lokalnie wystąpiły opady o wartościach 
śladowych. Obserwowano zmniejszenie się pokrywy śnieżnej, która występowała w Tatrach 
w całym okresie. Na dzień 4 XI w wyższych partiach Tatr notowano płaty pokrywy śnieżnej. 

Obserwowano wahania średniej dobowej temperatury powietrza, a pod koniec okresu 
wzrost do ok. 6°C, miejscami 9°C. 

W zlewni Wisły notowano stabilizację bądź spadki poziomu wody, miejscami zakłócone pracą 
urządzeń hydrotechnicznych w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie wysokich,  
z utrzymującym się przekroczeniem stanu ostrzegawczego na Pilicy w Sulejowie. Jedynie  
na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew na początku okresu obserwowano wahania stanu 
wody oraz lokalne wzrosty związane głównie z pracą stopnia wodnego we Włocławku. 

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano na ogół wahania stanów wody, lokalnie z niewielką 
tendencją wzrostową w strefie wody niskiej i średniej, wywołane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na dolnej Łynie, Gubrze i Węgorapie stan wody układał się poniżej 
średniej niskiej z wielolecia.   

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły prognozuje się spadki i stabilizację poziomu wody  
w strefie stanów średnich i niskich, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Jedynie na Wiśle, poniżej zbiornika we Włocławku spodziewane są wahania związane z pracą 
stopnia wodnego.  

W zlewni Łyny i Węgorapy przewiduje się na ogół wahania w strefie wody średniej i niskiej, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na ogół nie obserwowano opadów atmosferycznych.  
W szczytowych partiach Beskidów zalegały przez cały okres śladowe ilości śniegu.  
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu obserwowano jedynie lokalnie. Wystąpiły 
opady o małej intensywności. Największy opad zanotowano na stacji Lisków (Swędrnia). 

Stany wody górnej i środkowej Odry układały się na początku okresu przeważnie w strefie 
stanów wody średniej. Ok 1/10 stacji znajdowała się w strefie wody wysokiej, a dwie z nich 
miały przekroczony poziom stanu ostrzegawczego - rezultat opadów z minionego tygodnia.  
W ciągu okresu, wraz z obniżającym się poziomem wody na poszczególnych stacjach, 
zmieniała się struktura stref stanów - w ostatnim dniu okresu dominowały strefy wody 
średniej i niskiej. Stany wody w dorzeczu Warty układały się w strefach wody niskiej  
i średniej, lokalnie wysokiej. Na Odrze granicznej w strefie wody średniej, lokalnie wysokiej  
i niskiej. 

Zarówno na górnej i środkowej Odrze, jak i na dopływach nie obserwowano istotnych zmian 
stanów wody, które byłyby wywołane naturalnymi czynnikami. Dominowały spadki stanów 
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wody. Lokalne fluktuacje powstały na skutek pracy urządzeń piętrzących oraz gospodarki 
wodnej na zbiornikach retencyjnych. W dorzeczu Warty i Odry granicznej obserwowano 
spadki stanów wody. Na dopływach Warty lokalne wahania stanów wody spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Po zmianach zrzutów ze zbiornika Jeziorsko na 
odcinku Warty poniżej zbiornika wystąpiły znaczne wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w całej zlewni Odry i Warty prognozuje się dalsze spadki stanów wody.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Pod koniec drugiej doby oraz w przeciągu trzeciej doby nad Bałtykiem Południowym  
i Południowo-Wschodnim zaobserwowano umiarkowane i słabe wiatry z kierunku północno-
zachodniego. W pozostałych dniach notowano głównie słabe i umiarkowane wiatry  
z kierunku południowo-zachodniego. 

Najwyższe temperatury przekraczające 15°C notowano 2 i 3 listopada. Temperatury poniżej 
0°C zanotowano głównie na stacjach we wschodniej części obszaru pod koniec drugiej 
połowy okresu.   

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie w znikomych ilościach. Maksymalna 
wartość opadu dobowego wyniosła niecałe 4 mm na stacji Lębork. 

Poziomy wód na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, ujściowym odcinku Wisły oraz 
Odry i na Żuławach do drugiej, lokalnie trzeciej doby wykazywały tendencje wzrostową, 
wahając sie w strefie stanów średnich. W kolejnych dniach, ze względu na zmianę siły  
i kierunku wiatru (kierunki południowe i południowo-zachodnie), następował powolny 
spadek poziomów wody, a następnie wahanie między strefą stanów średnich i niskich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wody oscylowały między strefą stanów niskich oraz średnich. 

Najwyższe dobowe wzrosty stanu wody wynoszące ponad 35 cm zaobserwowano  
29 i 30 października na stacjach morskich oraz w ujściowym odcinku Wisły. Wzrosty były 
spowodowane zmianą siły i kierunku wiatru ( kierunki północno-zachodnie). 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry oraz na Żuławach, przewiduje się niewielkie wzrosty oraz wahania poziomów 
wody w strefie stanów średnich, z lokalnym przekroczeniem stanów wysokich. 

Na rzekach Przymorza poziomy wód będą się wahały w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 28 października - 4 listopada 2014 r.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

5 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 28 października - 4 listopada 2014 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 28 października - 4 listopada 2014 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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