
 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 

 

PAŃSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 
 

 
 
 

TYGODNIOWY BIULETYN 
HYDROLOGICZNY 

 
10 listopada – 17 listopada 2015 r. 

 
 
 
 
 
 

 

Spis treści: 

1. Sytuacja hydrologiczna .................................................................................................................... 2 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski (w okresie 10 listopada - 17 listopada 2015 r.) ..... 6 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne dobowe sumy opadów 

(w okresie 10 listopada - 17 listopada 2015 r.) ............................................................................... 7 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku (w okresie 10 listopada - 17 listopada 2015 r.) .............. 8 

 



 

INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ – PAOSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 
PAOSTWOWA SŁUŻBA HYDROLOGICZNO-METEOROLOGICZNA 

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

2 

 

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 powietrza, a w nocy 
jedynie lokalnie temperatura powietrza spadała poniżej 0˚C. Najwyższe temperatury 
notowano 12 XI, zaś najniższe w dniach 14-16 XI.  

W okresie 10-14 XI i 16 XI nie notowano znaczących opadów atmosferycznych, a 12 XI 
notowano jedynie ślad opadu. Znaczące opady deszczu zaobserwowano 15 XI. W zlewni 
Małej Wisły, Soły, Skawy, Raby i Dunajca były one intensywne. Niewielką pokrywę śnieżną 
oraz płaty śniegu zanotowano po niewielkich opadach 14 XI jedynie w najwyższych partiach 
Tatr. Po opadach śniegu w dniu 15 XI obserwowano wzrost pokrywy śnieżnej w Tatrach. 
Od 16 XI pokrywa ta zaczęła powoli zanikad. W dniu 17 XI notowano jedynie 2 cm pokrywy 
śnieżnej z przerwami na Kasprowym Wierchu oraz płaty śniegu w Dolinie Pięciu Stawów. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa maksymalna temperatura 
powietrza była dodatnia, powoli obniżała się z przedziału 12-15˚C do 5-10˚C. Minimalne 
temperatury powietrza były dodatnie przez cały tydzieo. Opady deszczu występowały przez 
cały okres, miały charakter przelotny, lokalnie intensywny, a ich sumy dobowe przekraczały 
miejscami 30 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. Wzrost poziomu wody wywołany 
opadami deszczu notowano na dopływach Wisły po Dęblin 16 XI. Wzrosty te wystąpiły 
na ogół w strefie stanów średnich, także w jej górnej części. Jedynie w zlewni Soły, Skawy 
i Raby stany wody układały się w górnej części strefy stanów średnich i w dolnej części strefy 
stanów wysokich. Lokalnie poziom wody był zaburzony pracą urządzeo hydrotechnicznych. 
W zlewni Bugu po Krzyczew obserwowano wahania poziomu wody w strefie stanów niskich. 
Jedynie na Krznie poziom wody układał się w górnej części strefy stanów średnich.  

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew, obserwowano utrzymujące 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 Małej Wisły, Soły, Dunajca, 
górnego Sanu oraz Bugu po Krzyczew. Od 16 XI zasięg niżówki hydrologicznej znacznie się 
zmniejszył. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano nieznaczne wahania stanu wody 
z przewagą wzrostów, związane z pracą głównie zbiornika we Włocławku - w strefie wody 
niskiej, a w rejonie Tczewa w średniej. Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu 
Tczew (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni Bugu do Krzyczewa) obserwowano stabilizację 
i wahania stanu wody, związane ze spływem wód opadowych i z pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w dolnej 
wysokiej.  

Miejscami na Drwęcy i Welu utrzymywało się zjawisko niżówki hydrologicznej. 
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W zlewni Narwi stan wody układał się początkowo głównie w strefie wody niskiej, pod 
koniec w strefie niskiej i dolnej średniej. W zlewni górnej Narwi oraz na dopływach Biebrzy 
w pierwszej połowie okresu przeważnie obserwowano wzrosty wywołane spływem wód 
opadowych, krótkookresowo lokalnie w zlewni Supraśli także do dolnej strefy wody 
wysokiej, w drugiej połowie natomiast obserwowano powolną tendencję spadkową. 
W zlewni dolnej i środkowej Narwi wraz z Biebrzą i Pisą przez cały okres notowano zwykle 
powolną tendencję wzrostową, związaną ze spływem wód opadowych i przemieszczaniem 
wody w zlewni. W zlewni Pisy oraz Biebrzy notowano stany poniżej średniej niskiej wody 
z wielolecia. W wyniku opadów atmosferycznych ilośd stacji objętych zjawiskiem niżówki 
hydrologicznej zmalała. Ostatniego dnia okresu stan poniżej minimów okresowych 
obserwowano tylko na Zbiorniku Siemianówka. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody na początku okresu układał się przeważnie w górnej 
strefie wody niskiej. W ciągu okresu obserwowano wahania, lokalnie do dolnej strefy stanów 
średnich, wywołane głównie spływem wód opadowych a także pracą urządzeo 
hydrotechnicznych. Pod koniec okresu stany układały się w górnej strefie wody niskiej. 
Na górnych odcinkach Węgorapy oraz Łyny notowano stany poniżej SNW (średniej niskiej 
wody z wielolecia), a okresowo na Węgorapie przepływy poniżej SNQ. 

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 na granicy strefy 
stanów niskich i średnich. Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może zostad 
zaburzony pracą urządzeo hydrotechnicznych.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się  wahania stanu wody z tendencją 
wzrostową, związaną ze spływem wody z górnej części zlewni w strefie wody niskiej, 
a w rejonie Tczewa w średniej.  Na dopływach omawianego odcinka Wisły wraz z Narwią 
i Bugiem, przewiduje się stabilizację stanu wody i wahania, lokalnie z tendencją wzrostową 
związane z prognozowanymi opadami i miejscami z pracą urządzeo hydrotechnicznych 
w strefie wody niskiej i średniej, lokalnie w dolnej wysokiej. 

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

W ciągu kolejnych dni w zlewni Wisły po Dęblin zasięg obszaru objętego niżówką 
hydrologiczną (tzn. przepływy w rzekach o wartościach poniżej SNQ), nie zmieni się.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew przewiduje się, że ilośd stacji z obserwowanym 
zjawiskiem niżówki hydrologicznej ulegnie zmniejszeniu.   

 

Dorzecze Odry 

Na obszarze górnej i środkowej Odry, w pierwszej połowie okresu nie notowano opadów. 
Opady wystąpiły w ostatnich trzech dniach okresu, najwyższe wystąpiły w przedostatnim 
dniu. Opady słabe i umiarkowane obejmowały większośd zlewni za wyjątkiem zlewni Olzy, 
Bobru i Nysy Łużyckiej gdzie wystąpiły opady silne i umiarkowane. 
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W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły na całym obszarze, a opady 
o największym natężeniu wystąpiły w drugiej połowie okresu. Najwyższą wartośd opadu 
zanotowano w Dobryszycach (Widawka) 19,2 mm. 

Stany wody na górnej i środkowej Odrze układały się na ogół w strefie wody niskiej, tylko na 
odcinku skanalizowanym Odry lokalnie utrzymuje się strefa wody średniej. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry dominowała początkowo strefa wody niskiej, lokalnie 
w profilach poniżej zbiorników i urządzeo piętrzących notowano strefę wody średniej. 
Po wystąpieniu opadów w zlewniach dorzecza środkowej Odry dominuje strefa stanów 
średnich i lokalnie niskich. 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 i średniej. W omawianym okresie nie odnotowano stanów wody poniżej 
absolutnego minimum. 

Na górnej i środkowej Odrze stany wody ulegały wahaniom przy słabej tendencji wzrostowej. 
W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody miały początkowo przebieg 
wyrównany ze słabą tendencją spadkową. Pod koniec okresu wystąpiły lokalnie wzrosty 
stanów wody w całym dorzeczu spowodowane opadami. Lokalnie w zlewniach górnego 
Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej wzrosty były szybkie i miejscami stany wody przekroczyły stany 
ostrzegawcze. W zlewni górnej Warty na początku okresu dominowały spadki i stabilizacja 
stanów wody. Na Warcie poniżej zbiornika Jeziorsko, aż do ujścia występowały wzrosty 
stanów wody wywołane opadami deszczu. Lokalne spadki stanów wody poniżej zbiornika 
spowodowane były zmniejszeniem odpływu ze zbiornika. Na dopływach na początku okresu 
przeważały spadki i stabilizacja, następnie po wystąpieniu opadów deszczu zaznaczyły się 
wzrosty stanów wody. Większe wahania stanów wody wywołane były oddziaływaniem 
urządzeo hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej występowały wzrosty stanów wody, 
a poniżej Widuchowej wahania spowodowane występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

Stany wody na górnej Odrze będą ulegały wahaniom przy tendencji wzrostowej w strefie 
stanów niskich i średnich.  Na skanalizowanym odcinku Odry środkowej stany wody będą 
ulegały wahaniom pod wpływem gospodarki wodnej. Stany wody Odry środkowej 
swobodnie płynącej będą utrzymywały się w strefie wody niskiej. 

W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry prognozowane są wahania stanów 
z tendencją wzrostową spowodowaną opadami, na ogół w strefie wody niskiej i średniej.  

W ciągu kolejnych dni w zlewni górnej Warty prognozowane są wzrosty stanów wody. 
Na odcinku poniżej zbiornika wahania stanów wody.  Na Odrze granicznej wzrosty stanów 
wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały umiarkowane i silne 
wiatry z sektora zachodniego.  
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Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 15˚C, zanotowano 11 XI w zachodniej 
części obszaru. Temperaturę maksymalną równą 15,6˚C zarejestrowano na stacji 
meteorologicznej w Szczecinie. Najniższe temperatury, nieco powyżej 0˚C, notowano 16 XI, 
w środkowej części obszaru.  

Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. Największe sumy dobowe opadu 
deszczu (powyżej 24 mm) notowano 14 XI.  

W pierwszej połowie okresu poziomy wody na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, 
w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach wahały się w strefie stanów średnich. 
Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się w strefie stanów średnich i niskich. 
W drugiej połowie okresu na wschodniej części Wybrzeża, Zalewie Wiślanym, Żuławach, 
rzece Łebie i Redzie notowano znaczne wahania do strefy stanów wysokich. Największe 
wzrosty poziomów wody (powyżej 30 cm) zanotowano na rzekach w pierwszej połowie 
okresu po znaczących opadach deszczu, a także w drugiej połowie okresu na wodowskazach 
morskich (po wystąpieniu silnych wiatrów z sektora zachodniego). 

Prognoza: 

W najbliższej dobie na Wybrzeżu, Zalewie Szczecioskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku 
Odry i Wisły, na Żuławach prognozuje się gwałtowne wzrosty poziomów wody do strefy 
stanów wysokich, lokalnie (Zatoka Gdaoska, Zalew Wiślany) z możliwością nieznacznego 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Poziomy wody na rzekach Przymorza wykażą 
niewielką tendencję wzrostową (spływ wód opadowych).  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 10 listopada - 17 listopada 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 10 listopada - 17 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 10 listopada - 17 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 służyd jako materiał dowodowy w sprawach procesowych. 
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