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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano wahania dobowej 
temperatury powietrza, w ciągu dnia notowano temperatury dodatnie, a nocą poniżej 0°C. 
Najwyższe temperatury notowano 2 XI, maksimum wyniosło 19,6°C, a najniższa temperatura 
wyniosła -9,2°C i wystąpiła nad ranem 3 XI. W całym okresie nie notowano opadów deszczu. 
Płaty pokrywy śnieżnej obserwowane były tylko w wyższych partiach Tatr. W dniu 3 XI 
notowano jedynie pokrywę śnieżną z przerwami oraz płaty śniegu (Kasprowy Wierch, Hala 
Gąsienicowa oraz Dolina Pięciu Stawów).  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew maksymalna temperatura powietrza była dodatnia, 
a pod koniec okresu w południowej części rejonu miejscami osiągała 16°C. W nocy lokalnie 
i okresowo notowano przymrozki do -6°C. Opady deszczu występowały jedynie okresowo 
i były niewielkie. 

W zlewni Wisły po Dęblin sytuacja hydrologiczna nie ulegała większym zmianom. Notowano 
na ogół stabilizację bądź spadek poziomu wody w strefie stanów niskich, a punktowo 
w dolnej części strefy stanów średnich. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Miejscami w górnych biegach bieszczadzkich dopływów Sanu 
odnotowano zjawiska lodowe. Obserwowano rozwijające się zjawisko 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 w zlewni Soły oraz punktowo na bieszczadzkich dopływach Sanu. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację i opadanie stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane 
z pracą stopnia wodnego – w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej. Na dopływach Wisły 
od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu) obserwowano 
stabilizację, bądź powolne opadanie. Lokalne wystąpiły wahania poziomu wody związane 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej, 
lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. Sytuacja hydrologiczna nie uległa poprawie, ilość stacji 
objętych zjawiskiem niżówki hydrologicznej nieznacznie wzrosła. Ostatniego dnia okresu stan 
poniżej minimów okresowych obserwowano na Biebrzy w Sztabinie i Dębowie oraz 
na Zbiorniku Siemianówka. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej. 
W zlewni Łyny notowano na ogół spadki zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych,  
a w zlewni Węgorapy przeważały wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Węgorapie notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia oraz przepływy 
poniżej średniego niskiego przepływu, a w Mieduniszkach czasowo stan wody układał się 
poniżej minimum okresowego. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni na Wiśle przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację i opadanie stanu wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania stanu związane 
z pracą stopnia wodnego na ogół w strefie wody niskiej. W pozostałej części zlewni Wisły 
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prognozuje się głównie stabilizację bądź spadek poziomu wody w strefie stanów niskich, 
lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich i wysokich. Miejscami poziom wody może 
zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych. Punktowo w górnych biegach 
karpackich dopływów, możliwy dalszy rozwój zjawisk lodowych. 

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

Sytuacja hydrologiczna w ciągu najbliższych dni nie ulegnie większej zmianie, obszar objęty 
niżówką hydrologiczną (obniżenia przepływu w rzekach poniżej SNQ oraz stanów poniżej  
NNW) w związku z brakiem prognozowanych istotnych hydrologicznie opadów deszczu 
nieznacznie może się powiększyć. 

 

Dorzecze Odry 

Na obszarze górnej i środkowej Odry w pierwszej połowie okresu, bardzo lokalnie 
występowały ślady opadu i przelotne opady o natężeniu słabym – najwyższe wartości 
zanotowano na Śnieżce (zlewnia Bobru). W drugiej części okresu opady nie były 
rejestrowane. Pokrywa śnieżna nie występuje. W dorzeczu Warty i Odry granicznej bardzo 
słabe opady deszczu wystąpiły jedynie lokalnie w pierwszej części okresu, a najwyższą 
wartość opadu zanotowano w zlewni Noteci. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze układały się na ogół w strefie wody niskiej. Tylko 
na skanalizowanym odcinku Odry lokalnie utrzymuje się strefa wody średniej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry dominowała strefa wody niskiej, lokalnie w profilach 
poniżej urządzeń piętrzących odnotowano występowanie wody średniej. Na Odrze oraz 
w zlewniach: Nysy Kłodzkiej, Bystrzycy i Bobru 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. W okresie odnotowano stany wody poniżej 
absolutnego minimum na Warcie w Burzeninie. 

Na obszarze górnej i środkowej Odry stany wody miały przeważnie przebieg wyrównany, 
lokalnie rejestrowano wahania bez wyraźnej tendencji oraz nieznaczne spadki stanów wody. 
Wahania stanów wody na Odrze związane były z pracą stopnia wodnego w Brzegu Dolnym, 
natomiast większe zmiany dobowe notowano lokalnie w wyniku pracy urządzeń 
hydrotechnicznych w zlewniach Kłodnicy, Nysy Kłodzkiej, Kwisy, Bobru i Nysy Łużyckiej. 
W zlewni Warty dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Poniżej zbiornika Jeziorsko 
występowały wahania i spadki stanów wody po zmianach odpływu ze zbiornika. 
Na dopływach przeważały spadki i stabilizacja, jedynie na Noteci występowały większe 
wahania stanów wody wywołane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze 
granicznej występowały niewielkie  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 
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kolejnych dni w zlewni Warty prognozowane są spadki stanów wody. Na Odrze granicznej 
niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody, a od Widuchowej wzrosty. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały słabe i miejscami 
umiarkowane wiatry z sektora południowego. W pierwszej połowie okresu notowano wiatry 
z kierunku południowo-wschodniego, a w drugiej – z kierunku południowo zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 13°C, zanotowano 31 X i 1 XI. 
Temperaturę maksymalną równą 15°C, zarejestrowano 31 X na stacji meteorologicznej 
Resko-Smólsko, w zachodniej części obszaru. Temperatury minimalne, poniżej 0°C, 
notowano w pierwszej połowie okresu. Najniższą temperaturę dobową, równą -1,8°C, 
zarejestrowano 31 X, we wschodniej części obszaru (na stacji meteorologicznej Nowa 
Pasłęka). 

Występowały niewielkie opady atmosferyczne, głównie pod koniec okresu. Maksymalną 
sumę dobową opadu deszczu (1 mm) zanotowano 2 XI na stacji Polanów. 

W pierwszej połowie okresu poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. 
W kolejnych dniach notowano wahania w strefie stanów niskich i średnich. Na rzekach 
Przymorza poziomy wody układały się w strefie stanów średnich i niskich. 

Największe wzrosty poziomów wody (powyżej 20 cm) zanotowano głównie we wschodniej 
części obszaru, po opadach deszczu i wzmożonym wietrze z kierunku zachodniego 
i południowo-zachodniego. 

Na rzekach: Słupia, Parsęta, Elbląg oraz Bauda obserwowano przepływy wody poniżej 
średniego niskiego przepływu. Na stacji hydrologicznej Kalisty (rzeka Pasłęka) utrzymywał się 
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 27 października - 3 listopada 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 27 października - 3 listopada 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 27 października - 3 listopada 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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