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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu omawianego okresu notowano stopniowe obniżanie się temperatury powietrza, 
która zarówno w dzień jak i w nocy spadała poniżej 0˚C.  

Jedynie na początku okresu notowano niewielkie opady deszczu, deszczu ze śniegiem 
i śniegu. Maksymalna wysokość pokrywy śnieżnej w dniu 2 XII wynosiła od 5 cm w Narwi do 
10 cm na Kasprowym Wierchu. 

Na dopływach Wisły po Dęblin notowano na ogół stabilizację bądź spadki poziomu wody 
w strefie stanów średnich i niskich. Miejscami niewielkie wzrosty poziomu wody 
odnotowano 26 XI na skutek opadów deszczu. Na Wiśle po Dęblin notowano wahania 
poziomu wody z przewagą spadków na granicy strefy stanów średnich i niskich. Lokalnie 
stany wody były zaburzane na skutek pracy urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
obserwowano: do zbiornika we Włocławku na ogół stabilizację i spadki stanu wody, poniżej 
zbiornika we Włocławku wahania związane z pracą stopnia wodnego we Włocławku w strefie 
wody niskiej, lokalnie na dolnej Wiśle w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły, 
z wyjątkiem zlewni Pilicy i zlewni Bugu, notowano stabilizację i opadanie stanu wody 
w strefie wody średniej i niskiej. 

W zlewni Pilicy obserwowano wahania stanu wody, spowodowane pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wysokiej. Przekroczenie stanu 
ostrzegawczego zanotowano w Sulejowie, a w pierwszej części okresu także 
w Januszewicach na Czarnej Włoszczowskiej. 

W zlewni Bugu pod koniec okresu nastąpił rozwój zjawisk lodowych, który spowodował 
większe wahania stanu wody w strefie wody niskiej i średniej. 

W zlewni Narwi stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej; na Pisie, lokalnie 
w zlewni środkowej i dolnej Narwi oraz Biebrzy poniżej średniej niskiej z wielolecia. W zlewni 
Narwi obserwowano na ogół stabilizację oraz opadanie stanu wody. Lokalnie pod koniec 
okresu na górnej i środkowej Narwi, Pisie i Biebrzy wystąpiły wahania oraz wzrosty 
spowodowane piętrzeniem wody przez zjawiska lodowe. 

W zlewni Łyny i Węgorapy notowano na ogół wahania stanów wody w strefie wody niskiej, 
wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz rozwojem zjawisk lodowych. Na Gubrze 
i Węgorapie stan wody układał się poniżej średniej niskiej wody z wielolecia.  

W ostatnim dniu okresu zjawiska lodowe obserwowano lokalnie na Wiśle (w rejonie 
Dęblina), Bugu, Nurcu, Liwcu, Bzurze, Wkrze, Narwi, Biebrzy, Pisie, Supraśli, Sokołdzie, 
Omulwi , Węgorapie; miały postać śryżu i lodu brzegowego oraz pokrywy lodowej na Bugu 
w rejonie Wyszkowa, na Narwi w Surażu i Nowogrodzie oraz na Gubrze.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin prognozowana 
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jest stabilizacja poziomu wody bądź niewielkie spadki w strefie stanów średnich i niskich. 
Lokalnie poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz 
rozwijającymi się zjawiskami lodowymi na rzekach. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi oraz zlewni Bugu) 
przewiduje się: do zbiornika we Włocławku stabilizację stanu wody, poniżej Włocławka 
wahania poziomu związane z pracą stopnia wodnego w strefie wody niskiej, lokalnie 
na dolnej Wiśle w strefie wody średniej. Na dopływach Wisły omawianego rejonu 
prognozowana jest stabilizacja oraz lokalne wahania, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych i występowaniem zjawisk lodowych. Przekroczenie stanu ostrzegawczego 
na Pilicy w Sulejowie będzie się utrzymywało. 

W zlewni Bugu poziom wody będzie się utrzymywał w strefie stanów niskich. 

W zlewni Narwi prognozuje się przeważnie stabilizację stanów wody. Lokalnie występowanie 
oraz rozwój zjawisk lodowych może powodować wzrosty stanów wody. 

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

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu Odry pierwszego dnia obserwowano słabe opady deszczu, głównie w zlewni 
górnej Odry. W pozostałych dniach miejscami obserwowano śladowe opady. W szczytowych 
partiach Sudetów utrzymywała się niewielka pokrywa śnieżna, głównie jako płaty. Podobnie 
w szczytowych partiach Beskidów utrzymywały się płaty. W dorzeczu Warty i Odry granicznej 
opady deszczu obserwowano również jedynie pierwszego dnia - wystąpiły opady o małej 
intensywności, a największy opad zanotowano na stacji Turek (25 XI). 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry układały się przede wszystkim w strefie 
stanów średnich i niskich tylko miejscami wysokich. 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. 

Na górnej Odrze stany wody miały przeważnie przebieg wyrównany z tendencją 
do opadania. Na środkowej Odrze lokalnie występowały wahania stanów wody, wynikające 
z pracy urządzeń piętrzących oraz zmiennego odpływu ze zbiornika Nysa. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry stany wody na ogół utrzymywały się bez zmian lub 
ulegały niewielkim wahaniom z tendencją opadania. Lokalne, większe wahania stanów 
związane z gospodarką wodną na zbiornikach retencyjnych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych występowały w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej i Bobru. W zlewni 
Warty obserwowano wahania i spadki stanów wody. Na dopływach Warty poniżej zbiornika 
Jeziorsko lokalne wahania stanów wody spowodowane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały spadki stanów wody. Poniżej 
Widuchowej występowały wahania stanów wody spowodowane zjawiskiem cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozowane jest 
utrzymywanie się stanów wody bez istotnych zmian. Utrzymywać się będzie słaby trend 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

opadania stanów. Lokalnie mogą wystąpić większe wahania stanów wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych. Na Warcie prognozowane są spadki i wahania stanów wody. 
Na Odrze granicznej prognozowane są spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim w pierwszych dwóch dobach 
dominowały słabe wiatry z kierunków zachodnich. W kolejnych dniach kierunek wiatru 
zmienił się – zaobserwowano umiarkowane wiatry głównie z kierunku południowo- 
-wschodniego. 

Najwyższe temperatury (powyżej 8°C) notowano 25 XI na stacjach morskich Wybrzeża. 
Najniższe temperatury, dochodzące do -10,1°C, zanotowano na stacjach we wschodniej 
części obszaru, w drugiej połowie okresu. 

Opady atmosferyczne występowały sporadycznie, w niewielkich ilościach (do 7,4 mm). 
Najwyższe sumy dobowe opadów zaobserwowano w pierwszej połowie okresu na stacjach 
zlokalizowanych w obrębie Zalewu Wiślanego oraz Żuław. 

Na stacjach w obrębie Zalewu Szczecińskiego oraz na stacjach zlokalizowanych w zachodniej 
części Zatoki Gdańskiej poziomy wody układały się przeważnie w strefie stanów niskich. 
Na stacjach morskich i w ujściowym odcinku Odry na początku okresu notowano wahania 
w strefie stanów średnich, w kolejnych dniach – spadek do strefy stanów niskich. 
Na Żuławach oraz w Ujściu Wisły w pierwszej dobie poziomy wody wzrosły ze strefy stanów 
niskich do strefy stanów średnich, następnie notowano wahania w strefie stanów średnich, 
po czym (pod koniec okresu) poziomy wody obniżyły się ponownie do strefy stanów niskich. 
Na rzekach Przymorza poziomy wody utrzymywały się głównie w strefie stanów niskich, 
lokalnie średnich (stacja Lębork na rzece Łebie oraz stacja Tychówko na rzece Parsęcie). 

Najwyższy dobowy wzrost stanu wody, wynoszący ponad 20 cm, zaobserwowano 27 XI na 
stacji Tczew. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Wisły i Odry, na Żuławach oraz na rzekach Przymorza przewiduje się utrzymanie 
dotychczasowych poziomów wody w strefie stanów niskich, lokalnie średnich.   
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 25 listopada - 2 grudnia 2014 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 25 listopada - 2 grudnia 2014 r.) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 25 listopada - 2 grudnia 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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