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1. Sytuacja hydrologiczna 

 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W mijającym tygodniu występowały nieznaczne, przelotne opady śniegu. W dniu 11 XII 
pokrywę śnieżną o największej grubości notowano w Tatarach (20 cm) oraz Wysoczyźnie 
Lubelskiej i Roztoczu (15 cm). W pozostałej części zlewni Wisły jej grubość wynosiła 
od 3 do 11 cm. Najniższą temperaturę w mijającym okresie -22,6°C odnotowano 10 XII 
w Jabłonce, a maksymalną 2,8°C w dniu 5 XII w Bieruniu Starym, Międzybrodziu Bialskim 
i Radziechowach. 

W ciągu mijającego tygodnia w zlewni Wisły po Tczew oraz zlewni Łyny i Węgorapy stan 
wody układał się głównie w strefie wody niskiej i średniej. Obserwowano przeważnie 
stabilizację oraz spadki stanów wody, lokalnie zakłócone pracą urządzeń hydrotechnicznych 
oraz dalszym, powolnym rozwojem zjawisk lodowych w postaci śryżu i lodu brzegowego. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni Wisły po Tczew prognozowana jest głównie stabilizacja  
stanów wody w obecnych strefach. Lokalnie, w tym na górnej Wiśle, wahania wywołane 
głównie pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz zjawiskami lodowymi. Lokalnie na 
dopływach górnej Wisły (zwłaszcza karpackich), na skutek piętrzenia wody przez lód, mogą 
wystąpić wzrosty stanu wody do strefy stanów średnich oraz na granicy strefy stanów 
średnich i wysokich. 

 

Dorzecze Odry 

W dorzeczu górnej i środkowej Odry w analizowanym tygodniu notowano opady śniegu. 
Początkowo były to opady o małej wysokości i słabym natężeniu. W połowie i pod koniec  
omawianego okresu wielkość opadów wzrosła do dość dużej, a intensywność do 
umiarkowanej. W dorzeczu Warty i dolnej Odry zaobserwowano wystąpienie opadów śniegu 
o małej wysokości. 11 XII pokrywa śnieżna w dorzeczu górnej i środkowej Odry wynosiła  
w piętrze wysokościowym:  
do 300 m n.p.m. od  4 do 17 cm, 
do 600 m n.p.m. - 28 cm w zlewni Kwisy, - 26 cm w zlewni Bobru, - 25 cm w zlewni Nysy 
Łużyckiej, - 23 cm w zlewni Bystrzycy, - 18 cm w zlewni Olzy i Kaczawy, - 17 cm w zlewni Nysy 
Kłodzkiej, 
pow. 600 m n.p.m. - 35 cm  w zlewni Bobru, - 32 cm w zlewni Nysy Kłodzkiej i Ostrawicy,  
- 22 cm w zlewni Olzy. 
Maksymalna pokrywa śniegu w dorzeczu Warty i dolnej Odry wynosiła 18 cm (Gryfino). 

Stany wody w rzekach układały się w strefie wody niskiej i średniej, pod koniec okresu 
miejscami w strefie wody wysokiej. Na rzekach zaobserwowano wystąpienie zjawisk 
lodowych w postaci śryżu i zlodzenia brzegowego w granicach od 10 do 90%.  Na 5 stacjach 
wodowskazowych w dorzeczu Odry pod koniec okresu zanotowano całkowitą pokrywę 
lodową.  
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Stany wody poniżej minimum absolutnego notowano w Chałupkach na Odrze w całym 
analizowanym okresie oraz w Kowarach na Jedlicy w dn. 11 XII. W całym dorzeczu Odry  
i Warty obserwowano na ogół opadanie stanów wody oraz ich stabilizację. Wzrosty stanów 
wody obserwowano na dopływach górnej i środkowej Odry oraz Warty  w połowie okresu, 
spowodowane one były rozwijającymi się zjawiskami lodowymi na rzekach.  

W dorzeczu Odry środkowej występowały większe wahania stanów wody wywołane pracą 
urządzeń hydrotechnicznych, w końcu okresu również zwiększonym odpływem ze 
zbiorników (Nysa, Turawa, Mietków). W dorzeczu Warty większe spadki stanów wody 
poniżej zb. Jeziorsko wywołane zostały zmniejszeniem odpływu ze zbiornika. Na dolnej Odrze 
na odcinku Widuchowa – Gryfino wahania stanów wody spowodowane były zjawiskiem 
cofki. Na pozostałym odcinku Odry granicznej obserwowano spadki stanów wody. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni w dorzeczu Odry i Warty przewiduje się spadki i wahania stanów wody 
spowodowane zjawiskami lodowymi.  

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W analizowanym okresie nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim przeważały 
wiatry z kierunków zachodnich i północno-zachodnich, umiarkowane i okresami silne.  
Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. Początkowo były to opady deszczu,  

w kolejnych dniach przechodziły one w opady deszczu ze śniegiem i śniegu.  Najwyższe opady 
dobowe zanotowano na wybrzeżu zachodnim i środkowym. Największa pokrywa śnieżna 
występuje na wybrzeżu środkowym i  wynosi obecnie 34 cm w Ustce, 30 cm w Jeżyczkach, 25 
cm w Koszalinie, oraz na wybrzeżu zachodnim: 22 cm w Świnoujściu i  20 cm w Szczecinie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w rzekach Przymorza i uchodzących do Zatoki Gdańskiej  
i Zalewu Wiślanego układały się w  górnej strefie stanów średnich. Lokalnie na Redzie i Łebie 
utrzymywały się stany wysokie. Pod koniec omawianego okresu na wybrzeżu zachodnim  
i Zalewie Szczecińskim na skutek silnych wiatrów z kierunków północno-zachodnich  
i północnych nastąpiły znaczne wzrosty stanów wody, miejscami do 43 cm na dobę (Szczecin, 
Dziwnów). W Trzebieży na Zalewie Szczecińskim w dniu 11 XII zostały przekroczone stany 
ostrzegawcze.  

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

W związku z utrzymującymi się ujemnymi temperaturami powietrza nastąpił rozwój zjawisk 
lodowych w basenach portowych, w Zatoce Puckiej i na Zalewie Wiślanym.  

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 5 - 11 grudnia 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (5 - 11 grudnia 2012 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 5 - 11 grudnia 2012 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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Redakcja Biuletynu: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Aleksandra Chamerlińska (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Teresa Wawerek (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Katarzyna Mroczkowska (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Tomasz Rogowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Elżbieta Daniluk (BPH we Wrocławiu) 
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Mateusz Stankiewicz (Ośrodek Hydrologii) 
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