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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Z początkiem okresu w zlewni Wisły po Dęblin temperatura minimalna powietrza w nocy nie 
przekraczała wartości 8°C, a lokalnie w górach notowano wartości ujemne. Taka sytuacja 
utrzymywała się do 24 X, natomiast już od 25 X temperatura minimalna przyjmowała coraz 
niższe wartości. W nocy 26/27 X  temperatura minimalna lokalnie nie przekraczała 3°C  
i na większej części obszaru przyjmowała wartości ujemne. Temperatura maksymalna 
w ciągu dnia na początku okresu przyjmowała wartości około 10°C, a pod koniec wzrosła 
do około 16°C. Na początku okresu (21-22 X) notowano opady deszczu oraz deszczu 
ze śniegiem i śniegu (w Tatrach) o natężeniu umiarkowanym, a lokalnie silnym i ulewnym. 
W kolejnych dniach obserwowano opad deszczu o natężeniu słabym, bądź ślad opadu, a pod 
koniec okresu nie odnotowano opadów. Na początku okresu w wyniku opadów śniegu  
(w wyższych partiach Tatr), odnotowano niewielki przyrost pokrywy śnieżnej, która 22 X 
wynosiła maksymalnie 29 cm (na Hali Gąsienicowej). W kolejnych dniach wraz ze wzrostem 
temperatury powietrza w ciągu dnia, obserwowano topnienie śniegu. W dniu 27 X najwyższą 
grubość pokrywy odnotowano na Kasprowym Wierchu w wysokości 14 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew w ciągu całego okresu maksymalna temperatura 
powietrza zawierała się w przedziale od 9°C (na północy 6°C) do 13°C. W nocy pod koniec 
okresu lokalnie występowały przymrozki – do -3°C w dniu 27 X. Na całym obszarze okresowo 
występowały niewielkie, przelotne opady deszczu, jedynie w dniu 21 X w zlewni Bugu i Narwi 
opady były intensywne, o dobowych sumach często przekraczających 15 mm. 

W trakcie całego okresu, na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody głównie 
w strefie stanów niskich, lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich. Z początkiem 
okresu (20-23 X), w wyniku spływu wód opadowych, obserwowano wzrost poziomu wody 
w strefie stanów niskich i średnich w zlewni: Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby, Uszwicy, 
lokalnie na Nidzie oraz w zlewni Dunajca, Wisłoki, Sanu i Wieprza. Od 24 X na większej części 
dopływów w zlewni Wisły po Dęblin obserwowano już stabilizację, bądź spadki poziomu 
wody na ogół na granicy strefy stanów średnich i niskich oraz niskich. Jednocześnie, wraz 
z występującymi początkowo opadami atmosferycznymi, w zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu 
po Krzyczew, obserwowano zmniejszanie się obszaru objętego zasięgiem zjawiska niżówki 
hydrologicznej (tzn. przepływy w rzekach osiągały wartości poniżej średniego niskiego 
przepływu z wielolecia – SNQ), a najniższe stany wody (poniżej najniższej wody z wielolecia – 
NNW) obserwowano punktowo w zlewni Kamiennej i Sanu. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku głównie wzrosty 
stanu wody spowodowane spływem wody opadowej z górnej części zlewni, poniżej 
Włocławka wahania stanu związane z pracą stopnia wodnego – w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i Bugu 
do Krzyczewa) obserwowano stabilizację i lokalne wahania poziomu wody związane głównie 
z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie 
w średniej i dolnej wysokiej. W zlewni Narwi w pierwszej połowie okresu notowano 
przeważnie wahania oraz wzrosty stanu wody na skutek spływu wód opadowych,  
a w kolejnych dniach obserwowano juz na ogół stabilizację oraz opadanie. Lokalnie 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

3 

 

na dopływach Narwi i Biebrzy notowano wahania związane z przemieszczaniem wody 
w zlewni oraz pracą urządzeń hydrotechnicznych w ciągu całego okresu. W zlewni Bugu 
po Krzyczew, w okresie 20-26 X obserwowano wzrost stanów wody w strefie stanów niskich, 
a na Krznie w Malowej Górze w strefie stanów średnich. Na koniec okresu na Bugu 
po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich, a na dopływach 
spadek w strefie stanów niskich i średnich (Krzna). W analizowanym okresie sytuacja 
hydrologiczna w omawianej części zlewni Wisły uległa poprawie – zmniejszyła się ilość stacji 
objętych zjawiskiem niżówki hydrologicznej. Ostatniego dnia okresu stan poniżej minimów 
okresowych odnotowano jedynie na Zbiorniku Siemianówka.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 
Na Węgorapie notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. W zlewni Łyny 
notowano na ogół stabilizację oraz spadki stanu wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. W zlewni Węgorapy obserwowano 
na ogół wahania, lokalnie z tendencją wzrostową, związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych oraz spływem wód opadowych. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin spodziewany jest spadek poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na dopływach Wisły po Dęblin, prognozuję się 
spadek, bądź stabilizację w strefie stanów niskich i średnich.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
powolne opadanie stanu wody, poniżej Włocławka wahania stanu związane z pracą stopnia 
wodnego – w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się 
stabilizację stanu wody oraz lokalne wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych – 

w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. W zlewni Narwi prognozowana 
jest  na ogół stabilizacja oraz nieznaczne spadki stanu wody, w zlewni Bugu po Krzyczew 
spadek poziomu wody w strefie stanów niskich, a na Krznie w Malowej Górze – w dolnej 
części strefy stanów średnich. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowana jest na ogół stabilizacja stanu wody, zakłócona 
wahaniami związanymi z pracą urządzeń hydrotechnicznych, na ogół w obecnych strefach. 

W najbliższych dniach sytuacja hydrologiczna nie ulegnie większej zmianie, zasięg obszaru 
objętego niżówką hydrologiczną (obniżenia przepływu w rzekach poniżej SNQ – przepływu 
średniego niskiego z wielolecia) w związku z brakiem prognozowanych istotnych 
hydrologicznie opadów deszczu może się nieznacznie powiększyć. 

 

Dorzecze Odry 

W całym okresie w dorzeczu górnej i środkowej Odry rejestrowane były opady deszczu. 
W pierwszej połowie okresu były to opady małe i umiarkowane o natężeniu słabym,  
a w drugiej opady atmosferyczne wystąpiły miejscami, małe o charakterze słabym. 
Na początku okresu w szczytowych partiach Karkonoszy i Beskidzie Śląsko-Morawskim 
zanotowano kilkucentymetrową pokrywę śnieżną, która w kolejnych dniach zanikła. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły jedynie w pierwszej połowie 
okresu, a najwyższą wartość opadu zanotowano w Witaszycach (Lutynia) 9,2mm. 
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Stany wody na Odrze utrzymywały się strefie wody niskiej, tylko na odcinku skanalizowanym 
lokalnie występowały w strefie wody średniej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej 
Odry dominowała strefa wody niskiej, lokalnie średniej. Na Odrze w Malczycach oraz 
w zlewniach: Nysy Kłodzkiej w Kopicach, w Wilkanowie na Wilczce, Bystrzycy (w Łażanach 
na Strzegomce), Bobru (w Jeleniej Górze na Kamiennej) obserwowane były okresowo stany 
poniżej najniższego niskiego stanu. Stany wody w dorzeczu Warty układały się głównie 
w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wysokiej. W okresie nie odnotowano już stanów 
wody poniżej absolutnego minimum. 

W zlewni górnej i środkowej Odry przeważał wyrównany przebieg stanów wody oraz 
niewielkie spadki. Większe wahania stanów wody na Odrze związane były z pracą jazu 
w Brzegu Dolnym. W pierwszej połowie okresu w dorzeczach objętych opadami deszczu 
zaznaczyły się krótkotrwałe kilkucentymetrowe wzrosty. Większe zmiany notowano lokalnie 
w wyniku pracy urządzeń hydrotechnicznych na Kłodnicy, Oławie, Widawie, Kwisie, Bobrze 
i górnej Nysie Łużyckiej  oraz w wyniku prowadzonej gospodarki wodnej na stawach rybnych 
w zlewni Baryczy. Na górnej Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko po zwiększeniu odpływu 
ze zbiornika dominowały wzrosty stanów wody. Fala przemieszczała się przez cały okres, 
aż do ujścia Warty. Na dopływach w pierwszych dniach wystąpiły niewielkie wzrosty stanów 
wody, następnie stabilizacja i spadki. Większe wahania stanów wody spowodowane były 
oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej na początku okresu 
zanotowano nieznaczne wzrosty stanów wody, a pod koniec stabilizację i spadki. 
Od Widuchowej występowały wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry prognozuje się na ogół przebieg wyrównany i niewielkie 
wahania stanów wody w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. W wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych mogą występować chwilowe, większe zmiany stanów wody. W ciągu 
kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody, 
a na Odrze granicznej niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i umiarkowane 
wiatry z sektora zachodniego. 23 X obserwowano wzdłuż polskiego wybrzeża silny wiatr 
z kierunku zachodniego do północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza przekraczały 13°C i występowały 23 i 25 X.  Temperaturę 
maksymalną równą 14,1°C zanotowano 25 X na stacji w Szczecinie. Temperatury minimalne, 
poniżej 0°C obserwowano pod koniec okresu. Najniższą temperaturę (-1,3°C) zarejestrowano 
26 X również w Szczecinie. 

Niewielkie opady atmosferyczne występowały prawie codziennie. Maksymalną sumę 
dobową opadu deszczu (3,2 mm) zanotowano 23 X na stacji w Tolkmicku. 

Poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry 
i Wisły, na Żuławach i na rzekach Przymorza wahały się w strefie stanów średnich oraz 
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niskich. 22 X w związku z wiatrem z kierunku zachodniego do południowo-zachodniego 
na całym wybrzeżu, zalewach i Żuławach nastąpił spadek poziomów wody do strefy stanów 
niskich, a następnie zmiana kierunku wiatru na zachodni do północno-zachodniego i wzrost 
jego prędkości spowodował ponowny wzrost poziomów wody do strefy stanów średnich. 
Największe wzrosty poziomów wody (powyżej 30 cm) zanotowano na Żuławach i Zalewie 
Wiślanym. Maksymalny wzrost poziomu wody równy 39 cm wystąpił 24 X na stacji w Tujsku. 

W drugiej połowie okresu na rzekach Słupia i Parsęta obserwowano przepływy wody poniżej 
średniego niskiego przepływu. W końcu tygodnia na stacji hydrologicznej Kalisty (rzeka 
Pasłęka) zanotowano stan wody poniżej najniższej niskiej wody z wielolecia. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły oraz na Żuławach prognozuje się wahania poziomów wody głównie w strefie 
stanów średnich z nieznaczną tendencją wzrostową w ciągu najbliższej doby. Na rzekach 
Przymorza stany wody będą się wahać w strefie stanów średnich i niskich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 20 października - 27 października 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 20 października - 27 października 2015 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 20 października - 27 października 2015 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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