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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew do 29 XI włącznie notowano ujemne 
temperatury powietrza. Po ociepleniu 30 XI temperatury powietrza w ciągu dnia prawie 
na całym obszarze były dodatnie. Najchłodniejszym dniem był 25 XI, a najcieplejszym 30 XI. 
Do 27 XI na ogół nie notowano opadów atmosferycznych z wyjątkiem zlewni Dunajca, 
Wisłoki, Wisłoka oraz Sanu, gdzie zaobserwowano słabe opady śniegu 26 XI. Od 28 do 30 XI 
na całym obszarze notowano opady (na ogół w postaci deszczu). Najwyższe sumy opadów 
notowano 30 XI w zlewni Soły oraz Skawy. Po opadach deszczu w dniach 28-30 XI pokrywa 
śnieżna stopniowo topniała niemal na całym obszarze. Jedynie w Tatrach opady wystąpiły 
w postaci śniegu, co przyczyniło się do przyrostu pokrywy śnieżnej na tamtym obszarze.  
1 XII w Morskim Oku pokrywa śnieżna wynosiła 29 cm, a na Kasprowym Wierchu oraz Hali 
Gąsienicowej 26 cm.  

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew ora Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu pierwszej połowy 
okresu obserwowano wahania maksymalnej dobowej temperatury powietrza w przedziale 
od ok. -3 do +5°C, a następnie wzrost do wartości dodatnich, lokalnie osiągając +8°C. 
Temperatura minimalna w pierwszej połowie okresu była na ogół ujemna (do około -10°C), 
w drugiej połowie wzrosła, lokalnie sięgając +4°C. W drugiej połowie okresu występowały 
przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem. Lokalnie obserwowano pokrywę śnieżną 
o niedużej grubości, a w ostatnim dniu pokrywę odnotowano w Kętrzynie (3 cm) oraz 
Warszawie, Siedlcach, Borkowie i Olsztynie (po 1 cm). 

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Na rzekach w jej zlewni do 30 XI włącznie notowano na ogół spadek poziomu wody 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. 1 XII w wyniku opadów deszczu, niemal na całym 
obszarze zlewni Wisły po Dęblin (jedynie poza zlewnią Kamiennej i Wieprza) obserwowano 
wzrost poziomu wody na ogół w strefie stanów średnich. 

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin i Bugu po Krzyczew zjawisko niżówki hydrologicznej 
(tj. obniżenia przepływu poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia – SNQ), 
pogłębiało się od początku okresu do 30 XI, a najniższe stany wody (poniżej najniższej wody 
z wielolecia – NNW) odnotowano jedynie na Rabie w Dobczycach w całym okresie. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo obserwowano wzrosty stanu wody, 
następnie wahania i opadanie, związane ze spływem wody opadowej z górnej części 
dorzecza, a poniżej zbiornika we Włocławku również z pracą zbiornika – w strefie wody 
niskiej i średniej. Na dopływach Wisły omawianego odcinka (z wyjątkiem zlewni Narwi) stan 
wody układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej, obserwowano 
stabilizację i wahania stanu wody, początkowo związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych, a pod koniec okresu również ze spływem wód opadowych. W zlewni 
Narwi stan wody układał się w strefie wody niskiej i średniej. W pierwszej połowie okresu, 
obserwowano tam na ogół opadanie stanu wody, a w drugiej połowie wystąpiły głównie 
wzrosty lub wahania wywołane spływem wód opadowych. Lokalnie na górnej Narwi, Pisie 
i Jegrzni notowano stany poniżej średniej niskiej wody z wielolecia. 
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Na obszarze zlewni Wisły od Dęblina po Tczew zjawisko niżówki hydrologicznej utrzymywało 
się na Welu, Pisie, Jegrzni i Narwi w Bondarach, a okresowo zostało zanotowane lokalnie 
również na Pilicy, Drwęcy i Iławce. Ostatniego dnia okresu stan poniżej minimów okresowych 
obserwowano tylko na Zbiorniku Siemianówka. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się przeważnie w dolnej strefie wody 
średniej oraz w strefie wody niskiej. W ciągu okresu obserwowano na ogół wahania poziomu 
wody, przeważnie z tendencją spadkową (z wyjątkiem zlewni górnej Łyny, gdzie wystąpiły 
nieznaczne wzrosty), wywołane głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych. Pod koniec 
okresu jedynie na Węgorapie w Prynowie notowano przepływ poniżej SNQ. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni, w zlewni Wisły po Dęblin oraz w zlewni Bugu po Krzyczew 
spodziewana jest tendencja spadkowa poziomu wody na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może zostać zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się wahania stanu wody, 
związane ze spływem wód opadowych i lokalnie z pracą urządzeń hydrotechnicznych 
 – w strefie wody średniej i niskiej, miejscami w dolnej wysokiej. W zlewni Narwi 
prognozowane są na ogół stabilizacja oraz powolne opadanie stanu wody, na ogół 
w obecnych strefach. Początkowo na Narwi i jej dopływach przewiduje się nieduże wahania 
i wzrosty wywołane przemieszczaniem wody w zlewni. 

W zlewni Łyny i Węgorapy prognozowane są głównie wahania, przeważnie w obecnych 
strefach, wywołane pracą urządzeń hydrotechnicznych. 

W zlewni Wisły po Dęblin w związku z prognozowanymi słabymi opadami deszczu, w ciągu 
kolejnych dni zasięg obszaru objętego niżówką hydrologiczną (tzn. przepływy w rzekach 
osiągały wartości poniżej średniego niskiego przepływu z wielolecia – SNQ) będzie się 
stopniowo powiększać. Na pozostałym obszarze (zlewnia Wisły od Dęblina po Tczew) obszar 
zagrożony niżówką hydrologiczną nie ulegnie zmianie. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry na początku okresu występowały opady śniegu 
o słabym natężeniu, w środkowej części okresu notowano małe opady przeważnie deszczu, 
a w obszarach powyżej 500-600 m n.p.m. deszczu ze śniegiem i śniegu. W ostatnich dwóch 
dniach okresu zarejestrowano najwyższe sumy dobowe opadów. Były to na ogół opady 
deszczu, okresami w obszarach powyżej 600-700 m n.p.m. opady deszczu ze śniegiem 
i śniegu. Natężenie opadów było przeważnie słabe, okresami i miejscami umiarkowane, 
lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej, Bobru i Kwisy silne. Pokrywa śnieżna w obszarach 
do 800 m n.p.m. przeważnie zanikała, tylko w zlewniach Olzy i Nysy Łużyckiej w pasie  
700-800 m n.p.m. przyrastała; a powyżej 800 m n.p.m. na ogół przyrastała. Aktualnie grubość 
pokrywy śnieżnej powyżej 800 m n.p.m. wynosi od 7 cm w Zieleńcu do 24 cm na Śnieżce. 
W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu wystąpiły jedynie w dwóch ostatnich 
dniach okresu. W pozostałych dniach niewielkie opady wystąpiły tylko lokalnie. Na początku 
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okresu wystąpiła lokalnie pokrywa śnieżna. Jej maksymalna wysokość wyniosła 8 cm 
(Sępólno Wielkie).  

Stan wody górnej i środkowej Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie 
na skanalizowanym odcinku i przejściowo w Głogowie w strefie wody średniej. Stany wody 
głównych dopływów górnej i środkowej Odry układały się na przeważnie w strefach wody 
niskiej i średniej, a pod koniec okresu lokalnie w strefie wody wysokiej. Lokalnie na Odrze 
(Chałupki), w zlewni Nysy Kłodzkiej (Kopice), w zlewni Kaczawy (Rzymówka) i w zlewni 
Baryczy (Kanclerzowice) stany wody układały się 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 i średniej. 

Stan wody górnej Odry przez większą część okresu miał niewielką tendencję spadkową, 
a ostatniej doby na odcinku poniżej ujścia Olzy nieznaczną tendencję wzrostową na skutek 
zwiększonego zasilania z opadów i topnienia śniegu w zlewni Olzy. Na skanalizowanym 
odcinku Odry środkowej rejestrowano wahania stanu wody (największe w Brzegu Dolnym 
w pierwszej części okresu) spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody 
Odry środkowej swobodnie płynącej ulegał wahaniom, na odcinku do Nietkowa z tendencją 
spadkową. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody przez prawie cały 
okres miały przebieg wyrównany bądź wolno opadały. Od 30 XI na rzekach górskich 
i podgórskich obserwowano wahania stanów wody z tendencją wzrostową, spowodowane 
spływem wód opadowych. Dnia 1 XII lokalnie w zlewniach Nysy Kłodzkiej (Szalejów Dolny) 
i Bobru (Piechowice) przekroczone zostały stany ostrzegawcze. Lokalne wahania stanów 
wody spowodowane były pracą urządzeń hydrotechnicznych, szczególnie w zlewniach 
Kłodnicy, Bystrzycy poniżej zbiornika Lubachów, Widawy, Baryczy, dolnego Bobru, dolnej 
Kwisy i Nysy Łużyckiej. W zlewni Warty przez większą część okresu dominowały spadki 
i stabilizacja stanów wody. Pod koniec okresu notowano wzrosty i wahania stanów wody 
spowodowane wystąpieniem opadów deszczu. Na dopływach większe wahania stanów wody 
wywołane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
do wodowskazu Widuchowa w pierwszej części występowały niewielkie wzrosty stanów 
wody, a w drugiej spadki. Poniżej Widuchowej znaczne wahania stanów wody spowodowane 
były występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych 3 dni w dorzeczu górnej i środkowej Odry początkowo stany wody będą 
ulegały wahaniom, zwłaszcza w zlewniach rzek odwadniających Sudety, związanym 
z przemieszczaniem się wody po zaobserwowanych i prognozowanych opadach deszczu. 
W kolejnych dniach przewidywana jest stabilizacja i opadanie stanów wody.   

W zlewni Warty prognozowane są niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody, a na Odrze 
granicznej wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

W pierwszej połowie okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
dominowały słabe wiatry z kierunku południowego i południowo-zachodniego. W drugiej 
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połowie notowano umiarkowane i silne, miejscami sztormowe (środkowa część wybrzeża) 
wiatry z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 8°C, zanotowano 29 i 30 XI głównie 
w zachodniej części obszaru, a najniższe temperatury, poniżej -2°C wystąpiły 25 XI we 
wschodniej części obszaru.  

W pierwszej połowie tygodnia notowano niewielkie opady atmosferyczne w postaci śniegu. 
Pod koniec drugiej połowy okresu zarejestrowano opady deszczu. Maksymalna suma 
dobowa wyniosła 17 mm na stacji meteorologicznej Lębork 30 XI.  

Obserwowano znaczne wahania poziomu wody. Pod koniec okresu wystąpiły silne, 
sztormowe wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, które spowodowały 
wzrost poziomu wody wzdłuż polskiego wybrzeża, na zalewach i na Żuławach. Największe 
dobowe wzrosty poziomów wody (powyżej 70 cm) zanotowano w Darłowie, Kołobrzegu 
i Ustce, w zachodniej części obszaru. We wschodniej części wybrzeża zostały przekroczone 
stany ostrzegawcze.  

Na rzekach Przymorza poziomy wody układały się głównie w strefie stanów średnich. 

Prognoza: 

W najbliższych dniach, w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (545 cm, 1 XII 2015) oraz 
prognozowanymi wiatrami z kierunku północno-zachodniego i zachodniego na wybrzeżu 
zachodnim, Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach przewiduje się wahania 
poziomów wody w strefie stanów wysokich, z możliwością przekroczenia stanów 
ostrzegawczych. We wschodniej części wybrzeża poziomy wody przekroczą strefę stanów 
alarmowych, po czym będzie zauważalna tendencja spadkowa i wahania w strefie stanów 
ostrzegawczych i wysokich.  

Na rzekach Przymorza stany wody będą wahać się głównie w strefie stanów średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 24 listopada - 1 grudnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 24 listopada - 1 grudnia 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 24 listopada - 1 grudnia 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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