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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W zlewni Wisły po Dęblin oraz Bugu po Krzyczew pod względem temperatury powietrza 
okres był wyrównany. Na ogół notowano dodatnie wartości temperatury (lokalnie powyżej 
10°C). Jedynie w nocy w rejonach górskich temperatura powietrza spadała poniżej 0°C. 
W  dniach 1-2 XII notowano opady deszczu o natężeniu słabym i umiarkowanym. 
W pozostałym okresie opady na ogół nie występowały. Na początku tygodnia jedynie 
w Tatrach notowano nieznaczny przyrost pokrywy śnieżnej, a w kolejnych dniach 
obserwowano jej stopniowe ubywanie. Na pozostałym obszarze obserwowano topnienie 
śniegu, aż do całkowitego  zaniku. 8 XII pokrywa śnieżna występowała tylko w Tatrach, 
a najwyższa jej grubość została pomierzona na Kasprowym Wierchu i wynosiła 29 cm. 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa w ciągu okresu 
obserwowano wzrost maksymalnej dobowej temperatury powietrza z najwyższymi 
wartościami w drugiej połowie okresu do 10-12°C. Temperatura minimalna była na ogół 
dodatnia, jedynie punktowo w pojedynczych dniach odnotowano wartości ujemne. Opady 
deszczu o niedużych sumach dobowych obserwowano jedynie w pierwszej połowie okresu, 
druga połowa była bezopadowa.  

Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody z przewagą wzrostów, w strefie 
stanów średnich. Na karpackich dopływach Wisły po Dęblin, a także w zlewni Nidy 
na początku okresu notowano wzrosty poziomu wody (w strefie stanów średnich oraz do 
dolnej części strefy stanów wysokich), związane z opadami deszczu, topnieniem pokrywy 
śnieżnej, a także pracą urządzeń hydrotechnicznych. W kolejnych dniach na ogół notowano 
spadek poziomu wody. Na pozostałych dopływach Wisły po Dęblin obserwowano na ogół 
tendencję spadkową poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i niskich.  

W zlewni Wisły po Dęblin zanotowano nieznaczne powiększenie się obszaru objętego 
zjawiskiem niżówki hydrologicznej (tj. obniżenia przepływu poniżej średniego niskiego 
przepływu z wielolecia – SNQ). Najniższe stany wody (poniżej najniższej wody z wielolecia - 
NNW) notowano jedynie na Rabie w Dobczycach.  

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew początkowo obserwowano stabilizację stanu 
wody i wahania na dolnej Wiśle, związane z pracą zbiornika we Włocławku, a następnie 
wzrosty, związane głównie ze spływem wody z górnej części zlewni - w strefie wody niskiej 
i średniej. 

Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (wraz ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu) obserwowano stabilizację i opadanie, oraz lokalne wahania stanu wody, związane 
głównie z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie 
w dolnej wysokiej.  

Zjawisko niżówki hydrologicznej utrzymywało się na Welu, lokalnie na górnej i środkowej 
Narwi, w zlewni Biebrzy i na Pisie, a w ostatnim dniu zostało zanotowane lokalnie również 
na Drwęcy. Ilość stacji objętych zjawiskiem niżówki hydrologicznej nie uległa znacznej 
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zmianie. 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, wywołane głównie pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Przepływ poniżej SNQ notowano jedynie okresowo na Węgorapie 
w Prynowie. 

Prognoza: 

W ciągu kilku najbliższych dni na Wiśle po Dęblin zaznaczą się wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich oraz niskich. Na jej dopływach spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich 
i niskich. Miejscami w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może zostać zaburzony pracą 
urządzeń hydrotechnicznych.  

W związku z brakiem prognozowanych opadów deszczu, w ciągu kolejnych dni zasięg 
obszaru objętego niżówką hydrologiczną (tzn. przepływy w rzekach osiągały wartości poniżej 
średniego niskiego przepływu z wielolecia – SNQ) może nieznacznie ulec powiększeniu. 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się  wahania 
stanu wody, związane głównie z przemieszczaniem się wód opadowych z górnej części zlewni 
- w strefie wody niskiej i średniej. Na dopływach omawianego odcinka Wisły (wraz ze zlewnią 
Narwi i zlewnią Bugu) przewiduje się stabilizację stanu wody oraz powolne opadanie, 
miejscami wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej 
i niskiej, miejscami w dolnej wysokiej. 

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

W ciągu najbliższych dni obszar zagrożony niżówką hydrologiczną nie ulegnie zmianie. 

 

Dorzecze Odry 

W zlewni górnej i środkowej Odry opady deszczu występowały głównie na początku okresu 
i miały natężenie słabe lub umiarkowane. Pokrywa śnieżna utrzymywała się szczególnie 
w najwyższym piętrze hipsometrycznym (powyżej 800 m n.p.m.), jedynie na początku okresu 
zalegała jeszcze na wysokości 600-800 m n.p.m. na terenie Sudetów i Beskidu Śląskiego. Jej 
wysokość początkowa wynosiła od kilku cm w zlewni Olzy, Nysy Kłodzkiej i Nysy Łużyckiej 
do blisko 20 cm na Śnieżce. Z każdym dniem miąższość pokrywy śnieżnej ulegała 
zmniejszeniu w warunkach cyrkulacji antycyklonalnej przy adwekcji ciepłej masy powietrza 
z zachodu i południowego-zachodu. Stąd maksymalne wartości temperatury powietrza 
osiągały blisko 16°C w Karpaczu. W dorzeczu Warty i Odry granicznej niewielkie opady 
deszczu wystąpiły jedynie w dwóch pierwszych dniach okresu. W pozostałym okresie opady 
wystąpiły tylko lokalnie, a najwyższą wartość opadu zanotowano w Żarkach (Warta) 3,3 mm. 

Stan wody Odry górnej i środkowej swobodnie płynącej układał się na ogół w strefie wody 
niskiej, natomiast na odcinku skanalizowanym w strefie wody niskiej i średniej. 
Na dopływach Odry górnej i środkowej obserwowano stany wody w strefie stanów niskich 
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i średnich. Stan wody poniżej absolutnego minimum wystąpił w Chałupkach na Odrze  
(7-8 XII), Kopicach na Nysie Kłodzkiej (7-8 XII) i w Rzymówce na Kaczawie (7 XII). 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 na Odrze i większości dopływów wykazywał tendencję spadkową, natomiast 
na rzekach rozpoczynających bieg w górach początkowo wzrost związany z topnieniem 
pokrywy śnieżnej, a następnie spadek związany z przemieszczaniem się fal wezbraniowych 
(zlewnia Bobru z Kwisą i Nysy Łużyckiej). Większe wahania rzędu kilkudziesięciu 
centymetrów zaznaczały się zarówno na Odrze, zwłaszcza na odcinku skanalizowanym, 
a okresami także na Odrze środkowej swobodnie płynącej, jak i dopływach lewostronnych – 
Bystrzyca, Bóbr z Kwisą i Nysa Łużycka, gdzie były związane z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Zmiany stanu wody podobnego rzędu wielkości odnotowano też 
w zlewniach rzek z intensywną gospodarką stawową, głównie na rzece Barycz w Łąkach 
i Osetnie oraz na Orli w Korzeńsku. Na początku okresu w zlewni górnej Warty występowały 
niewielkie wzrosty i stabilizacja stanów wody. Na pozostałym biegu rzeki spadki i stabilizacja. 
Po zwiększeniu odpływu ze zbiornika Jeziorsko wystąpiły wzrosty stanów wody. Pod koniec 
okresu dominowały niewielkie spadki i stabilizacja stanów wody. Na dopływach większe 
wahania stanów wody wywołane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. 
Na Odrze granicznej występowały wahania stanów wody.  Poniżej Widuchowej znaczne 
wahania stanów wody spowodowane były występowaniem zjawiska cofki. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni górnej i środkowej Odry stany wody będą miały przebieg 
wyrównany w strefie wody niskiej. Na skanalizowanym odcinku Odry przewiduje się 
niewielkie wahania stanów wody w strefach wody niskiej i średniej. W zlewniach dopływów 
stany wody będą na ogół opadały, jedynie poniżej urządzeń hydrotechnicznych mogą 
pojawiać się krótkotrwałe wahania.   

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

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim dominowały wiatry z sektora 
zachodniego. Na początku pierwszej i w drugiej połowie były to umiarkowane i silne, 
a miejscami (wybrzeże wschodnie) sztormowe wiatry. 

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 11°C, zanotowano głównie  6 XII. 
Najniższe temperatury nie przekraczające 0°C wystąpiły 7 XII na stacjach Resko-Smólsko 
i Szczecin, w zachodniej części obszaru.  

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Maksymalna suma dobowa opadu wyniosła 
niecałe 9 mm na stacji meteorologicznej Pierzchały (1 XII).  

Obserwowano znaczne wahania poziomów wody. Na początku okresu utrzymywały się silne, 
sztormowe wiatry z kierunku zachodniego i północno-zachodniego, powodujące wzrost 
poziomów wody wzdłuż polskiego wybrzeża, na zalewach i na Żuławach oraz wahania 
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od strefy stanów wysokich do alarmowych. W kolejnych dniach notowane były spadki 
poziomów i wahania głównie w strefie stanów średnich. Pod koniec okresu zarejestrowano 
ponowny wzrost poziomów wody do strefy stanów ostrzegawczych na wybrzeżu wschodnim. 
Największe dobowe wzrosty poziomów wody (powyżej 40 cm) notowano 7 i 8 XII 
w Świnoujściu, Nowym Dworze Gdańskim i Tujsku. 

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

Prognoza: 

W najbliższych dwóch dobach, w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (557 cm, 8 XII 
2015) oraz prognozowanymi wiatrami z sektora zachodniego na wybrzeżu. Zalewach, 
Ujściowych odcinkach Wisły i Odry oraz na Żuławach przewiduje się utrzymanie poziomów 
wody w strefie stanów wysokich i w górnej strefie stanów średnich. Następnie prognozuje 
się spadki poziomów wody i wahania w strefie stanów średnich. 

Na rzekach Przymorza stany wody będą wahać się głównie w strefie stanów średnich.  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

6 

 

2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 1 grudnia - 8 grudnia 2015 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 1 grudnia - 8 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 1 grudnia - 8 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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