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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły 

W ciągu okresu najcieplejszym dniem był 22 i 23 XI, kiedy lokalnie temperatura powietrza 
przekraczała 18°C. W kolejnych dniach następowało stopniowe ochłodzenie – w wielu 
miejscach w nocy notowano ujemną temperaturę powietrza, a lokalnie (w nocy 28/29 XI) 
na obszarach górskich, temperatura powietrza spadła poniżej -10°C. Najchłodniejszym dniem 
był 28 XI, kiedy to w ciągu dnia na większości obszaru notowano temperaturę poniżej 0°C. 
Od 22 XI do 26 XI nie notowano opadów. Dnia 27 XI obserwowano opady deszczu oraz 
deszczu ze śniegiem przechodzące stopniowo w opady śniegu, które utrzymywały się  
do 29 XI. Opady te miały charakter przelotny. W rezultacie 29 XI na całym obszarze zalegała 
pokrywa śnieżna. Jej najwyższe wartości zanotowano w Beskidach (od kilku centymetrów 
w Bieszczadach do dwudziestu kilku cm w Beskidzie Żywieckim), a także w Tatrach, gdzie 
maksymalną grubość pokrywy śnieżnej odnotowano w Dolinie Pięciu Stawów (70 cm). 

W zlewni Wisły od Dęblina po Tczew oraz Bugu poniżej Krzyczewa na początku okresu 
obserwowano dodatnie temperatury powietrza, zarówno w dzień jak i w nocy. W drugiej 
połowie okresu w całym rejonie ochłodziło się, a minimalna temperatura powietrza 
miejscami spadała do około -8°C. W ostatnich dniach okresu wystąpiły przelotne opady 
deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Pojawiła się pokrywa śnieżna, a jej największą grubość 
zanotowano w Zapędowie 29 XI (20 cm). 

Na Wiśle po Dęblin obserwowano wahania poziomu wody, głównie w strefie stanów 
średnich przy ogólnej tendencji spadkowej. Na jej dopływach na ogół notowano spadek oraz 
stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Miejscami stany wody 
zaburzane były pracą urządzeń hydrotechnicznych. Dnia 29 XI w zlewni górnego Sanu 
pojawiły się zjawiska lodowe. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew obserwowano: do zbiornika we Włocławku 
wahania poziomu wody z przewagą spadków, poniżej Włocławka wahania stanu z przewagą 
wzrostów w strefie wody średniej, okresowo w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej. 
Na dopływach Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią 
Bugu), obserwowano stabilizację i opadanie stanu wody, lokalnie wahania związane z pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, a w pierwszych dniach miejscami również na skutek 
przemieszczania wody po opadach z wcześniejszych dni. W Iławie na Jeziorze Jeziorak 
w ostatnim dniu okresu zanotowano zlodzenie częściowe. Poziom wody układał się w strefie 
wody średniej, dolnej wysokiej oraz lokalnie w niskiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy notowano na ogół spadki poziomu wody, lokalnie zakłócone 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, początkowo głównie w dolnej strefie wody wysokiej, 
lokalnie średniej i niskiej, a przeważnie do strefy wody średniej. Stan wody na Gubrze 
w Prośnie spadł poniżej stanu ostrzegawczego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni na Wiśle po Dęblin spodziewane są wahania poziomu wody 
w strefie stanów średnich oraz na granicy strefy stanów średnich i niskich.  
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Na pozostałych rzekach w zlewni Wisły po Dęblin w związku z prognozowanym na dzień  
1 XII krótkotrwałym ociepleniem i opadami deszczu (w górach śniegu), wystąpią wzrosty 
poziomu wody w strefie stanów średnich. 

Na Wiśle od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się: do zbiornika we Włocławku 
stabilizację poziomu wody, poniżej Włocławka wahania stanu związane z pracą stopnia 
wodnego w strefie wody średniej, lokalnie w rejonie Warszawy w strefie wody niskiej. 
Na dopływach odcinka Wisły (łącznie ze zlewnią Narwi i zlewnią Bugu), przewiduje się 
stabilizację poziomu wody oraz lokalne wahania związane głównie z pracą urządzeń 
hydrotechnicznych w strefie wody średniej, lokalnie w strefie wody wysokiej i niskiej.  

W zlewniach Łyny i Węgorapy przewiduje się przeważnie wahania poziomu wody, wywołane 
pracą urządzeń hydrotechnicznych, lokalnie z tendencją spadkową w strefie wody średniej, 
a w zlewni Łyny także w dolnej wysokiej.  

 

Dorzecze Odry 

W przeważającej części okresu w dorzeczu górnej i środkowej Odry notowano opady 
deszczu, a pod koniec okresu opady w postaci deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Były 
to opady małe, lokalnie umiarkowane o natężeniu słabym. W obszarach powyżej  
200 m n.p.m. obserwowano pokrywę śnieżną od śladu do kilkunastu centymetrów. Ostatniej 
doby grubość świeżo spadłego śniegu w górach dochodziła do 9 cm. Obecnie najwięcej 
śniegu występuje w Beskidach, a jej grubość mierzy do 14 cm. W zlewni Warty  
i na granicznym odcinku Odry niewielkie opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu 
występowały jedynie w dwóch ostatnich dniach okresu, a w pozostałych dniach występowały 
jedynie lokalnie. Zarówno najwyższą wartość opadu (2,6 mm), jak i najwyższą wartość 
pokrywy śnieżnej (5,0 cm) zanotowano na stacji Sępolno Wielkie (zlewnia Gwdy). 

Stany wody w dorzeczu górnej i środkowej Odry utrzymywały się w strefie wody średniej, 
lokalnie niskiej. W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry występowała także lokalnie 
strefa wody wysokiej. W Kanclerzowicach na Sąsiecznicy początkowo utrzymywał się jeszcze 
stan powyżej stanu alarmowego, od połowy okresu stan powyżej stanu ostrzegawczego,       
a w ostatnim dniu notowano stan poniżej stanu ostrzegawczego. Stany wody w dorzeczu 
Warty układały się głównie w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej                             
z przekroczeniem stanów ostrzegawczych włącznie. Na Odrze granicznej stany wody układały 
się głównie w strefie wody średniej.  

Stany wody na górnej Odrze opadały. Na Odrze środkowej występowały wahania, związane 
z pracą urządzeń piętrzących (szczególnie stopnia wodnego w Brzegu Dolnym oraz zbiornika 
Nysa). W zlewniach dopływów górnej i środkowej Odry stany wody opadały bądź miały 
przebieg wyrównany. Lokalnie wahania wynikały z pracy urządzeń hydrotechnicznych oraz 
gospodarki wodnej. Największe zmiany wystąpiły na: Kłodnicy, Bystrzycy, Widawie, w zlewni 
Baryczy, na Bobrze i Kwisie oraz w zlewni Nysy Łużyckiej. W pierwszej części okresu 
na odcinku górnej Warty i odcinku poniżej zbiornika Jeziorsko notowano przeważnie spadki 
i stabilizację stanów wody. Wzrosty stanów wody obserwowane były w biegu środkowym, 
aż do ujścia Warty. W drugiej części okresu zaznaczyły się już spadki stanów wody. 
Na dopływach występowały spadki i stabilizacja stanów wody. Lokalne wahania 
spowodowane były oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. Na Odrze granicznej 
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poniżej Słubic obserwowano wzrosty stanów wody, które poniżej Bielinka wywołane zostały 
oddziaływaniem zjawiska cofki.  

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni stany wody na górnej Odrze będą opadały, na Odrze środkowej 
mogą ulegać wahaniom, związanym z pracą urządzeń hydrotechnicznych. W zlewniach 
dopływów górnej i środkowej Odry prognozuje się wyrównany przebieg stanów wody             
z tendencja do opadania. W kolejnych dobach stany wody będą się układały w strefie wody 
średniej i niskiej. W ciągu kolejnych dni w zlewni Warty i na granicznym odcinku Odry 
prognozowane są spadki stanów wody. Większe wahania stanów wody na dopływach mogą 
być spowodowane oddziaływaniem urządzeń hydrotechnicznych. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza oraz zlewnia Zalewu 
Wiślanego 

Nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim obserwowano wiatry z sektora 
zachodniego. W pierwszych dwóch dobach dominowały słabe i umiarkowane wiatry 
z kierunku południowo-zachodniego, w kolejnych dniach notowano umiarkowane i silne, 
a pod koniec okresu sztormowe wiatry z kierunku północnego i północno-zachodniego. 

Najwyższe temperatury powietrza obserwowano na początku okresu. Maksymalna 
temperatura wynosiła niecałe 12°C i została zanotowana 22 XI na stacji w Darłowie. 
Najniższe temperatury rejestrowano w drugiej połowie okresu. Minimalna temperatura 
równa -3,3°C wystąpiła 28 XI na stacji Prabuty, we wschodniej części obszaru. 

Opady atmosferyczne były zróżnicowane. Największe opady (powyżej 5 mm) notowano 27 XI 
na stacjach zlokalizowanych we wschodniej części obszaru. 

W pierwszej i na początku drugiej połowy tygodnia poziomy wody na wybrzeżu, Zalewie 
Szczecińskim i Wiślanym, w ujściowym odcinku Odry i Wisły oraz na Żuławach wahały się 
w strefie stanów średnich. Pod koniec drugiej połowy w związku ze sztormowymi wiatrami 
z sektora północnego na wcześniej wymienionych obszarach rejestrowano wzrosty 
poziomów wody do strefy stanów ostrzegawczych oraz alarmowych. Maksymalne dobowe 
wzrosty poziomu wody powyżej 80 cm obserwowano 28 XI na Żuławach (Nowy Dwór 
Gdański - 88 cm, Dolna Kępa- 83 cm), w ujściowym odcinku Wisły (Gdańska Głowa - 81 cm) 
oraz w Darłowie – 81 cm, zlokalizowanym w ujściowym odcinku Wieprzy, w środkowej części 
Wybrzeża.   

Na rzekach Przymorza poziomy wody wahały się w strefie stanów niskich oraz średnich.  

W Kwidzyniu na rzece Liwie zanotowano przepływ wody poniżej średniego niskiego 
przepływu. 

Prognoza: 

W ciągu najbliżej doby na Wybrzeżu, na Zalewie Szczecińskim i Wiślanym oraz na Żuławach 
prognozowane są niewielkie wahania w strefie stanów średnich, lokalnie wysokich. 
W kolejnych dwóch dniach przewiduje się wzrosty stanów wody do strefy stanów wysokich, 
lokalnie powyżej. Na rzekach Przymorza poziomy wody będą wahały się w strefie stanów 
niskich oraz średnich.  
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 22 listopada - 29 listopada 2016 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów  

(w okresie 22 listopada - 29 listopada 2016 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 22 listopada - 29 listopada 2016 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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