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1. Sytuacja hydrologiczna 
 

Dorzecze Wisły i zlewnia Zalewu Wiślanego 

W ubiegłym okresie notowano opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu. Najwyższą sumę 
odnotowano w Dobrocinie (25,1 mm) w dniu 24 XII. Występujące pod koniec omawianego 
okresu dodatnie temperatury powietrza w ciągu doby zapoczątkowały stopniowe topnienie 
pokrywy śnieżnej. W dniu 25 XII maksymalna grubość pokrywy śnieżnej wyniosła 50 cm  
w Suwałkach, 49 cm w Burzynie, 42 cm w Osowcu, 34 cm w Blechnarce, w Tatrach - 26 cm 
(Kasprowy Wierch), w Bieszczadach – 23 cm (Wołosate), na Wyżynie Lubelskiej i Roztoczu - 
22 cm. Temperatury powietrza zawierały się w przedziale od -23,0 oC w Białymstoku (23 XII) 
do 15,2°C w Zawoji (25 XII). 

W ciągu minionego okresu w całej zlewni Wisły po profil Dęblin, na ogół notowano tendencję 
spadkową bądź stabilizację poziomu wody w strefie stanów średnich i niskich. Lokalnie 
poziom wody ulegał zaburzeniu na skutek występujących zjawisk lodowych oraz pracy 
urządzeń hydrotechnicznych. Ostatniego dnia wystąpiły wzrosty w zlewniach Małej Wisły, 
Soły, Skawy, Raby oraz lokalnie na tatrzańskich dopływach Dunajca.  

W zlewni Wisły od profilu Dęblin do profilu Tczew oraz w zlewni Łyny i Węgorapy stan wody 
układał się w strefie wody średniej i niskiej, lokalnie w wysokiej. Obserwowano wahania 
stanu wody, spowodowane rozwojem zjawisk lodowych i pracą urządzeń hydrotechnicznych, 
a pod koniec omawianego okresu również spływem wód opadowo-roztopowych, co w zlewni 
Narwi, Łyny i Węgorapy wywołało wzrosty. Ostatniego dnia okresu w dorzeczu Wisły 
zjawiska lodowe występują w postaci śryżu, lodu brzegowego oraz całkowitej pokrywy 
lodowej. 

Prognoza: 

W ciągu kolejnych dni spodziewane są na ogół wahania poziomu wody w strefie wody niskiej 
i średniej, lokalnie w wysokiej. Wzrosty na skutek topnienia pokrywy śnieżnej przewidywane 
są na górnych odcinkach karpackich dopływów Wisły, w zlewni Narwi, Łyny i Węgorapy. 
Lokalnie stany wody mogą zostać zaburzone pracą urządzeń hydrotechnicznych oraz  
występowaniem zjawisk lodowych.  
 

Dorzecze Odry 

W całym omawiany okresie w dorzeczu Odry występowały opady atmosferyczne przeważnie 
o małej, lokalnie o umiarkowanej wysokości oraz słabym natężeniu. Początkowo były to 
opady śniegu, a następnie deszczu. Najwyższe sumy dobowe zanotowano pod koniec 
omawianego okresu (24 XII). Opady deszczu i wzrost temperatury spowodowały topnienie 
pokrywy śnieżnej, a na nizinach jej całkowity zanik. W ostatnim dniu omawianego okresu 
pokrywa śnieżna występowała tylko w wyższych partiach gór, na ogół powyżej 600 m npm. 

Stany wody w rzekach układały się w strefach wody niskiej i średniej, lokalnie w strefie wody 
wysokiej. Obserwowano wystąpienie zjawisk lodowych w postaci śryżu i zlodzenia 
brzegowego w granicach od 10% do 30%, a lokalnie pokrywy lodowej w granicach od 70% do 
100%. Pod koniec omawianego okresu zjawiska lodowe stopniowo zanikały.  
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Opady deszczu w drugiej połowie omawianego okresy spowodowały znaczące zrosty stanów 
wody w zlewniach Kaczawy, Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej. Lokalnie wzrosty dobowe 
przekraczały 50 cm i wystąpiły przekroczenia stanów ostrzegawczych, a w Żaganiu na Czernej 
Wielkiej i Przewoźnikach na Skrodzie przekroczenie stanów alarmowych. Na stany wody 
miała również wpływ praca urządzeń hydrotechnicznych, powodując wahania, głównie na 
środkowej Odrze i Kłodnicy.  

W dorzeczu Warty obserwowano wahania stanów wody. Wzrosty stanów wody poniżej  
zb. Jeziorsko wywołane zostały zwiększeniem odpływu ze zbiornika. 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 najbliższych dni przewiduje się wahania stanów wody na większości wodowskazów 
w zlewni Odry. W wyniku opadów od 28 grudnia w zlewniach Bobru, Kwisy i Nysy Łużyckiej 
spodziewane są ponowne wzrosty stanów wody. 

 

Polskie wody terytorialne Bałtyku i rzeki Przymorza 

W ciągu omawianego okresu nad Bałtykiem Południowym i Południowo-Wschodnim 
przeważały wiatry z sektora wschodniego i południowo-wschodniego, głównie umiarkowane. 
Pod koniec tygodnia nastąpiła zmiana kierunku na południowo-zachodni i wzrost siły wiatru. 
  
Opady atmosferyczne występowały niemal codziennie w ilościach śladowych lub z niewielkimi 

sumami dobowymi. Najwyższe opady dobowe zanotowano na wybrzeżu zachodnim, w dniu 
24 XII i wynosiły maksymalnie 4 mm w Świnoujściu.  W związku z gwałtownym ociepleniem 
grubość pokrywy śnieżnej ulegała zmniejszeniu lub całkowicie zanikła, obecnie (25 XII) 
największa pokrywa zalega na Żuławach i dochodzi do 4-5 cm w Elblągu i Nowej Pasłęce. 

Poziomy wody wzdłuż wybrzeża RP, w rzekach Przymorza, uchodzących do Zatoki Gdańskiej  
i Zalewu Wiślanego układały się początkowo w strefie stanów średnich. W górnych 
odcinkach rzek Przymorza stany wody wahały się w strefie stanów średnich i lokalnie  
w strefie stanów niskich. W drugiej połowie omawianego tygodnia w ujściowym odcinku 
Wisły, na Żuławach i w strefie brzegowej Bałtyku stany wody układały się w strefie stanów 
niskich. 

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

W ciągu omawianego okresu zjawiska lodowe występowały w basenach portowych wybrzeża 
zachodniego, na Zalewie Szczecińskim, na 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. W ujściowym odcinku Wisły w związku z zahamowaniem odpływu 
wód rzecznych do morza na skutek spływu kry i śryżu prognozuje się wzrost stanów wody. 
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2. Temperatury ekstremalne w regionach Polski 
(w okresie 19 - 25 grudnia 2012 r.) 
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3. Rozkład tygodniowej sumy opadów oraz wybrane maksymalne 

dobowe sumy opadów (w okresie 19 - 25 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 19 - 25 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. 

 
 

 
AUTORZY: 
 
Redakcja Biuletynu: Jolanta Krupa-Marchlewska (Ośrodek Hydrologii) 

 

Przygotowanie danych  
i opis sytuacji hydrologicznej: 

Przemysław Plewa (BPH w Krakowie - SHO Kraków) 
Marcin Dominikowski (BPH w Krakowie - SHO Warszawa) 
Marcin Wilamowski (BPH w Krakowie - SHO Białystok) 
Leszek Jelonek (BPH we Wrocławiu) 
Maciej Jęch (BPH we Wrocławiu) 
Alicja Kańska (BPH w Gdyni) 

  

Opracowanie map: Jolanta Krupa-Marchlewska (Ośrodek Hydrologii) 
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