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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W omawianym okresie notowano opady o niewielkich sumach dobowych. Większe opady 
obserwowano 29 listopada. Od 2 grudnia pojawiła się pokrywa śnieżna na większości 
analizowanego obszaru, od kilku do kilkunastu centymetrów, maksymalnie 15 cm w Tatrach. 
Temperatury powietrza zawierały się w przedziale od -15oC do 15oC.   

W ciągu mijającego tygodnia w zlewni Wisły po Tczew stan wody układał się głównie 
w strefie wody niskiej i średniej. Obserwowano przeważnie stabilizację oraz spadki stanów 
wody. Jedynie na górnym Sanie oraz jego bieszczadzkich dopływach (noc z 29/30 listopada) 
odnotowano niewielkie wzrosty stanu wody wywołane opadami deszczu. Lokalnie stany 
wody były zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych. Pod koniec analizowanego okresu 
lokalnie obserwowano rozwój zjawisk lodowych.  

W pierwszej połowie minionego tygodnia w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy notowano 
przeważnie wzrosty stanów wody spowodowane spływem wód opadowych oraz 
przemieszczaniem wody w zlewni. Na Gubrze w Prośnie został przekroczony stan 
ostrzegawczy. W drugiej połowie omawianego okresu obserwowano na ogół stabilizację lub 
opadanie stanów wody, w strefie wody średniej, lokalnie niskiej i wysokiej.  

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni na Wiśle wystąpią wahania poziomu wody, w strefie wody niskiej i 
średniej, lokalnie wysokiej. Natomiast na dopływach Wisły, w zlewni Łyny i Węgorapy 
prognozuje się stabilizację bądź opadanie poziomu wody w strefach stanów średnich 
i niskich. Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych.  

 

Dorzecze Odry 

W pierwszej połowie omawianego okresu w całym dorzeczu Odry zaobserwowano 
wystąpienie opadów ciągłych o dużej wysokości. Początkowo były to opady deszczu (29 XI). 
W kolejnych dniach (30 XI-1 XII) w dorzeczu górnej i środkowej Odry oraz górnej Warty 
przechodziły one w opady deszczu ze śniegiem i śniegu. W drugiej połowie analizowanego 
okresu obserwowano przelotne opady deszczu lub śniegu (powyżej 200 m n.p.m.). 4 XII 
pokrywa śnieżna wynosiła w piętrze wysokościowym: 
do 600 m n.p.m. - 16 cm w zlewni Kwisy, 9 cm w zlewni Olzy, 
pow. 600 m n.p.m. - 28 cm w zlewni Bobru. 

Stany wody w rzekach układały się w strefie wody niskiej i średniej, po opadach 29 XI 
miejscami w strefie wody wysokiej. Zaobserwowano stany wody poniżej minimum 
absolutnego w Chałupkach na Odrze w całym analizowanym okresie oraz w Rzymówce na 
Kaczawie w dn. 27-29 XI. 

W dorzeczu górnej Odry obserwowano wahania i powolne opadanie stanów wody. Na 
środkowej Odrze obserwowano większe zmiany w wyniku pracy stopnia wodnego w Brzegu 
Dolnym oraz zbiorników Nysa i Mietków. Na Nysie Łużyckiej, Kwisie i Bobrze (oraz na 
dopływach) w wyniku opadów dn. 29 XI obserwowano znaczne wzrosty stanów wody, 
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następnie przemieszczanie się fali wezbraniowej oraz opadanie stanów wody. Na 
pojedynczych stacjach zaobserwowano przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych. 
Od 3 XII na ciekach górskich obserwowane są zjawiska lodowe w postaci lodu brzegowego. 
W dorzeczu górnej Warty obserwowano stabilizację i spadki stanów wody. Większe spadki 
stanów wody poniżej zbiornika Jeziorsko wywołane zostały zmniejszeniem zrzutu ze 
zbiornika. W zlewni Warty wzrosty stanów wody spowodowane były wystąpieniem opadów i 
pracą urządzeń piętrzących. Na dolnej Odrze na odcinku Widuchowa – Gryfino wahania 
stanów wody spowodowane były zjawiskiem cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej 
obserwowano wzrosty stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni przewiduje się spadki i stabilizację stanów wody. Na Odrze środkowej 
znaczne spadki. Możliwy rozwój zjawisk lodowych. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu minionego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały początkowo wiatry z sektora północnego, umiarkowane i okresami silne. Pod 
koniec okresu wiatry południowe.  

Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie,  okresami o charakterze ciągłym. 
Najwyższe opady dobowe zanotowano na wybrzeżu środkowym i wschodnim w dniu 30 XI i 
wynosiły maksymalnie 25,5 mm w Lęborku. Od 1 XI zanotowano też opady śniegu. 
Największa pokrywa na wybrzeżu środkowym wynosiła 15 cm (Jeżyczki). 

Na początku omawianego okresu, na skutek wiatru z kierunku północno-wschodniego i 
północnego oraz intensywnych opadów deszczu zanotowano znaczne wzrosty stanów wody.  
Najwyższe dobowe wzrosty zaobserwowano w zlewni Zalewu Wiślanego (Wąska, Pasłęka, 
Wałsza, Drwęca Warmińska), w rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej (Radynia, Reda, 
Motława, Bielawa) oraz w zlewni Zalewu Szczecińskiego (Ina). 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP i  w rzekach uchodzących do Zatoki Gdańskiej i Zalewu 
Wiślanego układały się początkowo w strefie stanów wysokich, później w górnej strefie 
stanów średnich. Lokalnie na wybrzeżu zachodnim, Zalewie Szczecińskim i  na Redzie 
zanotowano przekroczenie stanów ostrzegawczych.  

W górnych odcinkach rzek Przymorza stany wody wahają się w strefie stanów średnich i  
lokalnie w strefie stanów niskich. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni, w strefie brzegowej Bałtyku, w ujściowych odcinkach rzek 
uchodzących do morza oraz na Żuławach Wiślanych przewiduje się wahania stanów wody w 
strefie stanów średnich i lokalnie stanów wysokich. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 28 listopad - 4 grudzień 2012r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 28 listopad - 4 grudzień 2012r. ) 

 

 

  



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

6 

 

4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 28 listopad - 4 grudzień 2012r. ) 

 

 

 

 



 

 

 
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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