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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

Do piątku 18 XII na większości zlewni Wisły po Dęblin minimalna temperatura powietrza była 
ujemna. Najniższe wartości, przekraczające -9°C, notowano w środę 16 XII w Tatrach. 
Od soboty 19 XII ociepliło się, a najwyższa temperatura powietrza notowana była w niedzielę 
20 XII. Pod koniec okresu na większości obszaru dodatnia temperatura powietrza 
występowała całą dobę. Opady deszczu o słabym i umiarkowanym natężeniu notowano:  
15, 17, 18 i 21 XII w całej zlewni Wisły po Dęblin. Z biegiem okresu następowało stopniowe 
topnienie pokrywy śnieżnej, która w dniu 22 XII obserwowana była już tylko w Tatrach, a jej 
największa grubość notowana była na Kasprowym Wierchu (34 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew maksymalna temperatura powietrza była dodatnia 
przez cały okres. Wyjątkiem były Mazury i Suwalszczyzna, gdzie 16 XII odnotowano wartości 
poniżej 0°C. Temperatury maksymalne, miejscami przekraczające 11°C notowano w drugiej 
połowie okresu. Temperatura minimalna na początku okresu była ujemna, lokalnie 
przekraczała -9°C, natomiast w drugiej połowie okresu była już dodatnia na całym obszarze. 
W ciągu całego okresu występowały niewielkie przelotne opady deszczu, a 21 XII o natężeniu 
umiarkowanym z dobowymi sumami lokalnie przekraczającymi 10 mm. Początkowo 
punktowo notowano pokrywę śnieżną: 16 i 17 XII w Różkach Dębie w zlewni Brdy o grubości 
odpowiednio 5 i 4 cm oraz w Drahlach w zlewni Sokołdy: 2 i 1 cm. 

W zlewni Wisły po Dęblin cały okres był wyrównany pod względem hydrologicznym 
i nawiązywał do przebiegu i intensywności opadów oraz zmniejszającego się zasięgu 
występowania pokrywy śnieżnej. Na Wiśle po Dęblin notowano wahania poziomu wody 
na granicy strefy stanów niskich i średnich. 15 XII na większości ujściowych odcinków 
świętokrzyskich dopływów Wisły oraz na Wieprzu notowano wzrost poziomu wody w strefie 
stanów średnich i niskich na skutek spływu wód z opadów, które były notowane w ciągu 
poprzednich dni. Ponowny wzrost poziomu wody – również na granicy strefy stanów niskich 
i średnich – obserwowany był 19 XII w zlewniach: Małej Wisły, górnej Soły, Nidy, Czarnej 
Staszowskiej, górnego Dunajca oraz w zlewni Wieprza, gdzie notowane były najwyższe sumy 
opadów deszczu, a w zlewni Dunajca również tajanie pokrywy śnieżnej. W pozostałych 
okresach notowana była tendencja spadkowa poziomu wody bądź jego stabilizacja w strefie 
stanów średnich lub niskich. Lokalnie w zlewni górnego Sanu notowane były zjawiska 
lodowe, które ustąpiły przed końcem okresu.  

Na obszarze zlewni Wisły po Dęblin zanotowano nieznaczne powiększenie się zjawiska 
niżówki hydrologicznej (tj. obniżenia przepływu poniżej średniego niskiego przepływu 
z wielolecia – SNQ). Najniższe stany wody (poniżej najniższej wody z wielolecia - NNW) 
notowano jedynie na Prądniku w Ojcowie, na Rabie w Dobczycach oraz na Białym Dunajcu 
w Szaflarach. W zlewni Bugu po Krzyczew zjawisko niżówki hydrologicznej nie występowało. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano na ogół stabilizację stanu wody 
i okresowe niewielkie wahania związane z pracą zbiornika we Włocławku - w strefie wody 
niskiej i średniej. Na dopływach Wisły powyższego odcinka (z wyjątkiem zlewni Narwi i zlewni 
Bugu do Krzyczewa) notowano stabilizację i miejscami wahania stanu wody związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w dolnej wysokiej. 
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Na Bugu po profil w Krzyczewie w ciągu całego okresu obserwowano wzrost poziomu wody 
na granicy strefy stanów niskich i średnich; a na jego dopływach notowane były wahania. 
W zlewni Narwi obserwowano na ogół wahania oraz wzrosty stanu wody, na ogół w strefie 
wody niskiej i średniej, wywołane przemieszczaniem wody w zlewni oraz spływem wód 
opadowych. Lokalnie na: górnej Narwi, Pisie oraz w zlewni Biebrzy notowano stany poniżej 
średniej niskiej wody z wielolecia. 

Zjawisko niżówki hydrologicznej na Welu utrzymywało się przez większą część okresu. 
W zlewni Narwi Ilość stacji objętych zjawiskiem niżówki hydrologicznej nie uległa zmianie 
i obserwowano je na Pisie, Jegrzni oraz Narwi w Bondarach. Do 18 XII stan poniżej minimów 
okresowych obserwowano na Zbiorniku Siemianówka. 

W zlewniach Łyny i Węgorapy stan wody układał się w strefie wody średniej i niskiej. 
W zlewni Łyny obserwowano na ogół wahania poziomu wody, lokalnie z tendencją 
wzrostową, natomiast w zlewni Węgorapy wzrosty oraz wahania z tendencją wzrostową 
wywołane spływem wód opadowych oraz 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 
na granicy strefy stanów średnich i niskich. Na jej dopływach spodziewana jest tendencja 
spadkowa poziomu wody, również na granicy strefy stanów średnich i niskich. Miejscami 
w zlewni Wisły po Dęblin poziom wody może zostać zaburzony pracą urządzeń 
hydrotechnicznych. Na Wiśle od Dęblina po Tczew przewiduje się  stabilizację, na dolnej 
Wiśle lokalnie zakłócone pracą zbiornika we Włocławku - w strefie wody niskiej i średniej. 
Na dopływach omawianego odcinka Wisły przewiduje się stabilizację stanu wody i lokalne 
wahania, związane z pracą urządzeń hydrotechnicznych - w strefie wody średniej i niskiej, 
miejscami w dolnej wysokiej. W zlewni Narwi prognozuje się początkowo wahania oraz 
nieduże wzrosty, związane ze spływem wód opadowych, następnie przeważnie stabilizacja 
na ogół w obecnych strefach, na Bugu po Krzyczew wahania na granicy strefy stanów 
średnich i niskich. 

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

W zlewni Wisły po Dęblin 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 zlewni Narwi obszar zagrożony niżówką hydrologiczną nie ulegnie 
zmianie. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry opady wielkoobszarowe o małych sumach dobowych 
występowały w dniach 17-18 XII. W drugim dniu lokalnie opady miały umiarkowane sumy 
dobowe. Były to na ogół opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. W okresie pokrywa 
śnieżna tajała (>10 cm) do niemal całkowitego zaniku (obecnie występują śladowe wartości 
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w Karkonoszach i Beskidach). W dorzeczu Warty i Odry granicznej opady deszczu 
występowały prawie w całym okresie, a największe zaobserwowano w połowie i w ostatnim 
dniu. Najwyższą wartość opadu zanotowano w Jastrowiu (Gwda) 7,2 mm.  

Stany wody na górnej Odrze oraz na Odrze środkowej swobodnie płynącej układały się 
w strefie wody niskiej; na odcinku skanalizowanym Odry - w strefie wody niskiej i średniej; 
na Odrze środkowej, swobodnie płynącej - w strefie wody niskiej. W zlewniach dopływów 
górnej i środkowej Odry stany wody utrzymywały się w strefie wody niskiej i średniej. 
W dalszym ciągu lokalnie utrzymuje się stan suszy hydrologicznej. 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 dorzeczu górnej i środkowej Odry obserwowano na ogół ustabilizowane przebiegi stanów 
wody. Po opadach 18-19 XII w zlewni Nysy Łużyckiej obserwowano wzrosty i chwilowe 
wahania stanów wody rzędu 30 cm. Na Odrze od Ujścia Nysy Kłodzkiej w dół biegu 
od połowy okresu obserwowano piętrzenie stanów wody na potrzeby żeglugi. Najwyższe 
chwilowe wzrosty stanów wody obserwowano w Brzegu Dolnym (>150 cm), natomiast 
najwyższe dobowe zmiany obserwowano w Ścinawie. Lokalnie, na ciekach będących pod 
wpływem urządzeń hydrotechnicznych i zbiorników wodnych, obserwowano lokalne, 
chwilowe wahania stanów wody (do 50 cm). W zlewni Warty obserwowano głównie spadki 
i stabilizację stanów wody. Również na dopływach stany wody wykazywały stabilizację 
i niewielkie wahania. Wyjątek stanowiła Noteć, gdzie na początku okresu w wyniku 
oddziaływania urządzeń hydrotechnicznych występowały duże wahania stanów wody, które 
przełożyły się na wzrosty na ujściowym odcinku Warty. Pod koniec okresu, na odcinku rzeki 
poniżej zbiornika Jeziorsko po zwiększeniu odpływu obserwowano wzrosty stanów wody. 
Większe wahania stanów wody w zlewni Warty wywołane były oddziaływaniem urządzeń 
hydrotechnicznych. Na całym odcinku Odry granicznej występowały wahania stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Odrze swobodnie płynącej prognozowane są wahania stanów wody 
rzędu 30-40 cm. W górnym biegu Odry stany wody będą miały przebieg ustabilizowany. 
W zlewniach dopływów prognozuje się stabilizację stanów wody, jedynie poniżej urządzeń 
piętrzących lokalnie występować będą wzrosty. W zlewni Warty prognozowane są wzrosty 
i stabilizacja stanów wody.  Na Odrze granicznej spadki stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przez większość okresu dominowały 
umiarkowane wiatry z sektora południowego. Pod koniec okresu odnotowano sztormowy 
wiatr z sektora zachodniego.  

Najwyższe temperatury powietrza, przekraczające 12°C zanotowano 18 i 20 XII. Temperatury 
poniżej 0°C wystąpiły 15 i 16 XII. Najniższą temperaturę powietrza, wynoszącą -7,1°C, 
zarejestrowano na stacji meteorologicznej Lębork. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane – największe opady deszczu odnotowano 
w Elblągu-Milejewie 21 XII (15 mm). Na początku okresu notowano także opad deszczu 
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ze śniegiem oraz śniegu. Maksymalną grubość pokrywy śnieżnej (5 cm) zarejestrowano 16 XII 
na stacji Polanów. 

Utrzymywało się wysokie napełnienie Bałtyku osiągając 22 XII wartość 557 cm. W związku 
z opisaną sytuacją hydrologiczno-meteorologiczną na wybrzeżu obserwowano znaczne 
wahania poziomów wody, od stanów średnich na początku okresu po stany ostrzegawcze 
i alarmowe (wybrzeże wschodnie) pod koniec. Największy dobowy wzrost poziomu wody  
(49 cm) odnotowano 22 XII we Władysławowie. Na rzekach Przymorza poziomy wody 
układały się głównie w strefie stanów średnich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w związku z wysokim napełnieniem Bałtyku (557 cm – 22 XII) oraz 
przewidywanym wiatrem z sektora zachodniego, na całym wybrzeżu spodziewane 
są znaczne wahania poziomów wody. W części zachodniej obszaru w strefie stanów średnich 
i wysokich, a w części wschodniej w strefie stanów wysokich i ostrzegawczych. 

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 15 grudnia - 22 grudnia 2015 r.) 

 

 

 

 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

7 

 

3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów 

(w okresie 15 grudnia - 22 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 15 grudnia - 22 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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