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1. Sytuacja hydrologiczna 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W analizowanym tygodniu na całym obszarze notowano opady zarówno w postaci śniegu, 
śniegu z deszczem, jak i deszczu. W pierwszych dniach były to opady o niedużych sumach 
dobowych. Od 15 XII opady były większe, towarzyszyły im zawieje i zamiecie śnieżne. 
Miejscami obserwowano przyrost pokrywy śnieżnej. Po 15 XII w zlewni Wisły po Dęblin 
średnie dobowe temperatury były nieco powyżej zera i jedynie tutaj obserwowano 
stopniowy jej zanik (poza wyższymi partiami Tatr). Dnia 18 XII pokrywę śnieżną o największej 
grubości notowano w Tatrach (40 cm), w Burzynie (40 cm), w Bieszczadach (24 cm), na 
Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu (23 cm) oraz w Siedlcach i Mławie (16 cm). 

Najniższą temperaturę w mijającym okresie -19,3°C odnotowano w Tatrach 14 XII,  
a maksymalną 7,8°C w dniu 17 XII w Dobczycach. 

W ciągu minionego tygodnia w całej zlewni Wisły po profil Dęblin na ogół notowano 
tendencje spadkową bądź stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. 
Lokalnie poziom wody ulegał zaburzeniu na skutek opadów deszczu, topnienia śniegu oraz 
pracy urządzeń hydrotechnicznych. W zlewni Bugu po profil Krzyczew na ogół notowano 
niewielką tendencję spadkową poziomu wody na granicy strefy stanów średnich i niskich. 

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew oraz w zlewni Łyny i Węgorapy 
obserwowano przeważnie wahania stanów wody, głównie na skutek zjawisk lodowych oraz 
pracy urządzeń hydrotechnicznych. Stan wody układał się głównie w strefie wody niskiej  
i średniej. Lokalnie na środkowej i dolnej Narwi oraz na Omulwi i Biebrzy w drugiej połowie 
tygodnia obserwowano większe wzrosty spowodowane rozwojem zjawisk lodowych. 
Również większy wzrost związany z obecnością zjawisk lodowych odnotowano na dolnej 
Łynie. Ostatniego dnia analizowanego okresu zjawiska lodowe występowały w postaci 
zlodzenia częściowego i śryżu lokalnie na Wiśle, na dopływach Wisły, na Narwi, Bugu, Liwcu. 
Na Jez. Jeziorak notowana jest całkowita pokrywa lodowa, kra oraz woda na lodzie. 

Prognoza: 

W ciągu najbliższych dni w zlewni: Wisły po Dęblin, Narwi, Bugu po Krzyczew, Łyny 
i Węgorapy przewiduje się wahania, miejscami wzrosty poziomu wody w strefie stanów 
średnich i niskich na skutek zjawisk lodowych oraz pracy urządzeń hydrotechnicznych.  
W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew przewiduje się stabilizację poziomu wody, 
lokalne wahania spowodowane pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz występowaniem 
zjawisk lodowych, w strefie wody niskiej i średniej, miejscami wysokiej. 

 

Dorzecze Odry 

W całym analizowanym okresie w dorzeczu Odry występowały przelotne opady 
atmosferyczne przeważnie o małej, lokalnie o umiarkowanej wysokości oraz słabym 
natężeniu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano pod koniec omawianego okresu (16-17 XII).  
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Początkowo były to opady śniegu, przechodzące stopniowo w opady deszczu ze śniegiem  
i deszczu, za wyjątkiem szczytowych partii gór, gdzie notowano opady śniegu niemal przez 
cały okres. Tym samym grubość pokrywy śnieżnej w zlewni górnej i środkowej Odry na ogół 
zmniejszała się, w ostatnim omawianym dniu była notowana powyżej 300 m n.p.m. i do 
wysokości 600 m n.p.m. jej grubość wynosiła do 10 cm (w zlewni Bobru), do wysokości  
800 m n.p.m. - do 18 cm (w zlewni Bobru), powyżej 800 m n.p.m. do 41 cm na Śnieżce.  
W zlewni dolnej Odry i Warty obserwowano zanik pokrywy śnieżnej.  

Stany wody w rzekach układały się w strefie wody niskiej i średniej, pod koniec okresu 
miejscami w strefie wody wysokiej.  

Na rzekach dorzecza Odry w pierwszej połowie okresu notowane były zjawiska lodowe, 
głównie w postaci lodu brzegowego i śryżu, lokalnie miejscami obserwowano całkowitą 
pokrywę lodową. Ich pojawienie się i rozwój powodowały lokalne wzrosty stanów wody, 
szczególnie na rzekach górskich i podgórskich. W drugiej połowie okresu zjawiska lodowe 
zaczęły stopniowo zanikać, a na stany wody miały wpływ przede wszystkim opady deszczu  
i topnienie pokrywy śnieżnej, powodując większe przybory. Lokalnie obserwowane były 
przekroczenia stanów ostrzegawczych. Na stany wody miała wpływ praca urządzeń 
hydrotechnicznych, powodując kontrolowane wahania, głównie na środkowej Odrze  
i Kłodnicy. Na Warcie, poniżej zbiornika Jeziorsko, zaobserwowane spadki stanów wody 
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 najbliższych dni przewiduje się na ogół stabilizację stanów wody, lokalnie pojawienie 
się i rozwój zjawisk lodowych. Prognozowany jest przyrost pokrywy śnieżnej, szczególnie  
w rejonach górskich. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W pierwszej połowie analizowanego tygodnia nad Bałtykiem Południowym i Południowo-
Wschodnim przeważały wiatry z sektora zachodniego i północnego, umiarkowane. W drugiej 
połowie tygodnia przeważały wiatry z kierunku południowo-wschodniego, umiarkowane  
i silne.  

Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie. Najwyższe opady dobowe 
zanotowano na początku analizowanego okresu i tylko na jednej stacji wynosiły powyżej  
10 mm (Osówko - 12,4 mm). Największa pokrywa śnieżna występowała na początku 
omawianego tygodnia w Sierakowie (woj. zachodniopomorskie) - 38 cm oraz na wybrzeżu 
środkowym - 34 cm w Ustce. Obecnie (18 XII) w związku z ociepleniem grubość pokrywy 
śnieżnej maksymalnie dochodzi do 12 cm w Ustce i Goręczynie. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża, w rzekach Przymorza i uchodzących do Zatoki Gdańskiej  
i Zalewu Wiślanego układały się w strefie stanów średnich, lokalnie w górnej strefie stanów 
niskich. W górnych odcinkach rzek Przymorza stany wody wahały się w strefie stanów 
średnich i  lokalnie w strefie stanów niskich. 



 

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

Tygodniowy Biuletyn Hydrologiczny 

 

4 

 

Największe wzrosty stanów wody powyżej 50 cm na dobę zanotowano w związku  
z nieznacznym ociepleniem i opadami deszczu na rzece Pasłęce (Braniewo, Pierzchały, Łozy).  

W ciągu omawianego tygodnia zjawiska lodowe występowały w basenach portowych 
wybrzeża zachodniego, na Zalewie Szczecińskim, Zatoce Puckiej i 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 z tendencją spadkową. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 

(w okresie 12 - 18 grudnia 2012r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 12 - 18 grudnia 2012r.) 
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4. Przekroczenia stanów ostrzegawczych i alarmowych  

oraz najwyższe dobowe wzrosty stanu wody  

na głównych rzekach i wybrzeżu Bałtyku  

(w okresie 12 - 18 grudnia 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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