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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew obserwowano wahania średniej dobowej 
temperatury powietrza. W ciągu dnia notowano dodatnie temperatury, a w nocy lokalnie 
temperatura powietrza spadała poniżej 0°C. Najwyższe temperatury notowano 3 XI, 
a najniższe były równomiernie rozłożone w całym okresie. Początkowo nie notowano 
opadów atmosferycznych. Pojawiły się one w sobotę 7 XI i utrzymywały się do końca okresu. 
Były to opady przelotne o małym natężeniu. W ciągu całego okresu płaty pokrywy śnieżnej 
obserwowane były tylko w wyższych partiach Tatr i notowano stopniowe ich zanikanie. 
W dniu 10 XI notowano płaty śniegu jedynie w Dolinie Pięciu Stawów.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
powietrza była dodatnia, jej najwyższe wskazania notowano głównie w drugiej połowie 
okresu i w całym rejonie przekraczała ona wówczas 10°C. W nocy, głównie w pierwszej 
połowie okresu notowano przymrozki, do -6°C. Opady deszczu notowano w drugiej połowie 
okresu, objęły one cały obszar zlewni, miały charakter przelotny, a najwyższe dobowe sumy 
lokalnie przekraczały 10 mm.  

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich. Na rzekach 
w jej zlewni 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. Początkowo w zlewni górnego Sanu notowano 
zjawiska lodowe, które stopniowo zanikały.  

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew, początkowo 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) punktowo odnotowano w zlewniach Dunajca, górnego 
Sanu oraz Bugu. W ostatnich dniach zjawisko to zostało zahamowane na skutek opadów 
deszczu. 

Na Wiśle od Dęblina po Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku stabilizację stanu 
wody, poniżej zbiornika we Włocławku wahania, związane z pracą stopnia wodnego 
 – w strefie wody niskiej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (z wyjątkiem 
zlewni Narwi i zlewni 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 Bugu po Krzyczew 
obserwowano spadek bądź stabilizację w strefie stanów niskich. Jedynie na Krznie poziom 
wody układał się w dolnej części strefy stanów średnich. W zlewni Narwi bez Bugu stan wody 
układał się głównie w strefie wody niskiej. W pierwszej połowie okresu notowano na ogół 
stabilizację stanu wody, a w drugiej połowie przeważnie wahania i wzrosty wywołane 
spływem wód opadowych.  W zlewni środkowej i dolnej Narwi ze zlewniami Biebrzy i Pisy 
notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia.  
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Sytuacja hydrologiczna nie uległa istotnej zmianie, ilość stacji objętych zjawiskiem niżówki 
hydrologicznej nieznacznie się zmniejszyła. Ostatniego dnia okresu stan poniżej minimów 
okresowych obserwowano tylko na Zbiorniku Siemianówka. 

W pierwszych dniach okresu w zlewni Łyny notowano na ogół stabilizację lub nieznaczne 
spadki stanu wody, zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych. W kolejnych dniach 
w zlewni Łyny oraz w całym okresie w zlewni Węgorapy przeważały wahania z tendencją 
wzrostową i wzrosty wywołane spływem wód opadowych oraz pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody 
niskiej, 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 w zlewni Wisły po Dęblin sytuacja hydrologiczna nie ulegnie 
większym zmianom. Spodziewane są na ogół niewielkie wahania poziomu wody wywołane 
prognozowanymi opadami deszczu, a poziom wody będzie się układał w strefie stanów 
niskich, lokalnie w dolnej części strefy stanów średnich. Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin 
poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację, poniżej zbiornika we Włocławku wahania stanu związane z pracą stopnia 
wodnego – w strefie wody niskiej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły, w tym Narwi 
z Bugiem, przewiduje się stabilizację stanu wody z tendencją wzrostową oraz lokalne 
wahania związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych i przemieszczaniem się wód 
opadowych w zlewniach – w strefie wody niskiej, lokalnie w średniej i dolnej wysokiej. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są wahania z tendencją wzrostową, przeważnie 
w obecnych strefach, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz spływem wód 
opadowych. 

W zlewni Wisły po Dęblin zasięg obszaru objętego niżówką hydrologiczną (tzn. przepływy 
w rzekach o wartościach poniżej SNQ), może ulec nieznacznie zmniejszeniu w związku 
z prognozowanymi opadami deszczu. W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew sytuacja 
hydrologiczna nie ulegnie większej zmianie, prognozowane w ciągu najbliższych dni 
okresowe opady deszczu nie wpłyną znacząco na zmianę zasięgu obszaru objętego niżówką 
hydrologiczną, jedynie w zlewni Narwi powyżej Zambsk kościelnych może ulec on dalszemu, 
nieznacznemu i krótkookresowemu zmniejszeniu. 

 

Dorzecze Odry 

Na obszarze górnej i środkowej Odry w pierwszej połowie okresu opadów nie notowano. 
Opady wystąpiły na początku drugiej połowy okresu oraz w jego ostatnim dniu. Były 
to opady małe i umiarkowane, a w zlewniach Bobru i Nysy Łużyckiej dość duże. Natężenie 
opadów było słabe i umiarkowane, lokalnie silne (Olza). Pokrywa śnieżna nie występuje. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły jedynie w drugiej połowie 
okresu, a najwyższą wartość opadu zanotowano w Drawnie (Drawa). 
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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 zbiorników i urządzeń piętrzących notowano strefę wody średniej. Na Młynówce 
i Straduni zanotowano strefę wody wysokiej. Lokalnie na Odrze oraz w zlewniach Nysy 
Kłodzkiej i Bobru obserwowane były stany poniżej najniższego niskiego stanu wody 
z wielolecia. 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. Odnotowano stany wody poniżej absolutnego minimum na Warcie w Burzeninie. 

Na górnej i środkowej Odrze stany wody ulegały wahaniom przy tendencji opadania. 
Wahania stanów wody na Odrze wynikały ze zwiększonych odpływów ze zbiornika Turawa 
i Mietków oraz gospodarki na stopniu wodnym w Brzegu Dolnym. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody miały przebieg wyrównany z niewielką tendencją 
spadkową. Większe zmiany dobowe związane z gospodarką stawową obserwowano w zlewni 
Baryczy; związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych w zlewniach Kłodnicy, Dramy, Nysy 
Kłodzkiej, Kwisy, Bobru i Nysy Łużyckiej; natomiast związane ze zwiększonymi odpływami 
ze zbiorników wystąpiły na Małej Panwi i na Bystrzycy.   

W zlewni Warty na początku okresu dominowały spadki i stabilizacja stanów wody. Poniżej 
zbiornika Jeziorsko po zwiększeniu odpływu ze zbiornika wystąpiły wzrosty stanów wody, 
które spowodowane były także opadami deszczu. Na dopływach przeważały spadki 
i stabilizacja, a większe wahania stanów wody wywołane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały spadki stanów wody, a poniżej 
Widuchowej wahania spowodowane występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

Stany wody na górnej Odrze będą ulegały niewielkim spadkom w strefie wody niskiej.  
Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody będą ulegały wahaniom 
spowodowane gospodarką na stopniach wodnych w strefie wody niskiej, lokalnie średniej.  
Stany wody Odry środkowej swobodnie płynącej będą ulegały większym wahaniom w strefie 
wody niskiej. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowana jest wyrównany przebieg 
stanów wody z niewielką tendencją wzrostową spowodowaną prognozowanymi opadami, 
na ogół w strefie wody niskiej, lokalnie w strefie wody średniej. Możliwe są większe wahania 
stanów wody spowodowane gospodarką wodną na obiektach hydrotechnicznych. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe i umiarkowane wiatry z sektora południowego. W drugiej połowie okresu 
notowano umiarkowane i silne, niekiedy sztormowe (zwłaszcza we wschodniej części 
wybrzeża) wiatry z sektora zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 15°C, zanotowano 7 i 8 XI w zachodniej 
części obszaru. Temperaturę maksymalną równą 16,3°C zarejestrowano na stacji 
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meteorologicznej w Szczecinie. Temperatury minimalne, poniżej 0°C, notowano 3 XI, również 
w zachodniej części obszaru.  

Obserwowano zróżnicowane opady atmosferyczne – największe sumy dobowe opadu 
deszczu (powyżej 15 mm) notowano głównie w drugiej połowie okresu.  

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, ze względu na zmianę kierunku oraz siły wiatru (silne wiatry zachodnie) 
na Wybrzeżu notowano znaczne wahania oscylujące między strefą stanów średnich oraz 
dolną strefą stanów wysokich. Na stacji wodowskazowej Gdańsk Sobieszewo zarejestrowano 
chwilowe przekroczenie stanu ostrzegawczego. Na rzekach Przymorza, Żuławach oraz 
Zalewie Wiślanym  poziomy wody układały się w strefie stanów średnich i niskich. 

Największe wzrosty poziomów wody (powyżej 30 cm) zanotowano między 8 i 9 XI głównie 
we wschodniej części obszaru, po opadach deszczu i wzmożonym wietrze z sektora 
zachodniego. 

W ciągu tygodnia na rzekach: Słupia i Bauda obserwowano przepływy wody poniżej 
średniego niskiego przepływu. Na stacji hydrologicznej Kalisty (rzeka Pasłęka) zarejestrowano 
stan wody poniżej najniższej niskiej wody z wielolecia. 

Prognoza: 

W najbliższej dobie na Wybrzeżu, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły, na Żuławach prognozuje się nieznaczne spadki poziomów wody, po których 
przewiduje się ich niewielkie wzrosty i wahania w dotychczasowych strefach. Poziomy wody 
na rzekach Przymorza wykażą niewielką tendencję wzrostową (spływ wód opadowych).  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 3 listopada - 10 listopada 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 3 listopada - 10 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 3 listopada - 10 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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Magda Mielke (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Anna Nadolna (Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju) 

 

 

 
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

01-673 Warszawa, ul. Podleśna 61 
www.imgw.pl 

 
e-mail: biuletyn@imgw.pl 

tel. 22 569 45 59 

mailto:biuletyn@imgw.pl

